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Van de voorzitter 
	  
Sinterklaas	  achter	  de	  rug,	  op	  naar	  de	  kerstdagen,	  lek-‐
ker	  een	  paar	  dagen	  vrij.	  
	  
Aan	  het	  eind	  van	  dit	  jaar	  lopen	  alle	  sponsorcontracten	  
af,	  de	  P.A.C.	  is	  dan	  ook	  druk	  bezig	  om	  zoveel	  mogelijk	  
contracten	  te	  verlengen.	  Dit	  zal	  zeker	  niet	  makkelijk	  
worden	  vooral	  omdat	  we	  eigenlijk	  nog	  steeds	  geen	  
“sponsor”-‐man/vrouw	  hebben	  binnen	  de	  club.	  We	  
zoeken	  iemand	  die	  de	  contacten	  onderhoud	  met	  onze	  
sponsoren,	  gewoon	  eens	  in	  de	  zoveel	  tijd	  even	  langs	  
voor	  een	  praatje	  en	  stukje	  binding	  tussen	  de	  sponsor	  
en	  de	  club.	  Meld	  je	  aan	  bij	  André	  Rebel	  of	  Geert	  Mo-‐
lenaar.	  Voor	  de	  vereniging	  is	  het	  van	  groot	  belang	  om	  
voldoende	  sponsoren	  te	  hebben,	  op	  die	  manier	  kun-‐
nen	  we	  activiteiten	  blijven	  organiseren	  en	  investeren	  
in	  onder	  andere	  de	  jeugd.	  
	  
De	  najaarscompetitie	  is	  gespeeld.	  Het	  eerste	  jeugd-‐
team	  is	  ruim	  kampioen	  geworden	  in	  de	  1e	  klasse,	  van	  
harte	  gefeliciteerd.	  Bij	  de	  senioren	  heeft	  team	  9	  het	  
kampioenschap	  binnengehaald	  in	  5e	  klasse,	  ook	  dit	  
team	  met	  een	  ruime	  voorsprong	  op	  de	  nummer	  2,	  van	  
harte	  gefeliciteerd.	  Het	  eerste	  herenteam	  is	  keurig	  
derde	  geworden	  in	  de	  3e	  divisie.	  Eindstanden,	  per-‐
soonlijke	  resultaten	  en	  percentages	  vind	  je	  terug	  in	  de	  
verslagen	  van	  de	  T.C.J.	  en	  de	  T.C.S..	  
	  
De	  datum	  voor	  de	  A.L.V.	  is	  voorlopig	  vastgesteld	  op	  
maandag	  31	  maart	  2014,	  zie	  de	  aankondiging	  in	  deze	  
Voltreffer. 
	  
De	  komende	  twee	  weken	  staan	  er	  nog	  leuke	  tafelten-‐
nisactiviteiten	  op	  de	  agenda,	  zoals	  het	  Kindertafelten-‐
nisfeest	  op	  zaterdag	  7	  december,	  
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het	  Prima	  Donna	  Kaas	  Oliebollentoernooi	  voor	  de	  
senioren	  (niet-‐leden)	  op	  vrijdag	  20	  december	  en	  het	  
Prima	  Donna	  Kaas	  Oliebollentoernooi	  voor	  de	  jeugd	  
en	  voor	  de	  senioren	  (leden)	  op	  vrijdag	  27	  december	  
2013.	  Dus	  nog	  volop	  tafeltennisactiviteiten.	  
	  
Namens	  het	  bestuur	  wil	  ik	  graag	  iedereen	  bedanken	  
die	  zich	  het	  afgelopen	  jaar	  ingezet	  heeft	  voor	  de	  T.T.V.	  
Huizen.	  
	  
Het	  bestuur	  van	  de	  T.T.V.	  Huizen	  wenst	  u	  prettige	  
feestdagen	  en	  een	  gezond	  en	  sportief	  2014.	  Ik	  zie	  u	  
graag	  op	  de	  nieuwjaarsreceptie	  op	  vrijdag	  3	  januari	  
2014	  om	  het	  nieuwe	  tafeltennisjaar	  te	  openen.	  
	  
Frank	  Hagen	  
	  

Rien van der Putten, erelid van de  
TTV Huizen 

	  
Zondag	  24	  november	  2013	  is	  ons	  erelid	  Rien	  van	  der	  
Putten	  overleden.	  	  	  
In	  het	  40-‐ste	  levensjaar	  van	  Rien	  is	  hij	  op	  1	  oktober	  
1972	  lid	  van	  onze	  vereniging	  geworden,	  nadat	  hij	  eer-‐
der	  bij	  de	  TTV	  Diemen	  had	  gespeeld.	  	  
	  
In	  1976,	  dus	  4	  jaar	  na	  zijn	  aanmelding	  bij	  de	  TTV	  Hui-‐
zen,	  begon	  voor	  hem	  een	  periode	  van	  vele	  bestuurlij-‐
ke	  functies	  binnen	  de	  vereniging,	  zoals	  secretaris	  en	  
vanaf	  1981	  vertegenwoordiger	  van	  het	  toenmalige	  
CRT.	  Hij	  was	  altijd	  een	  gewaardeerde	  medewerker	  aan	  
de	  destijds	  georganiseerde	  evenementen,	  al	  of	  niet	  
binnen	  de	  eigen	  accommodatie.	  Daarnaast	  heeft	  Rien	  
(samen	  met	  Joke)	  heel	  veel	  jaar	  de	  “Voltreffer”	  uitge-‐
bracht.	  
Toen	  de	  55+	  club	  werd	  opgericht,	  was	  hij	  op	  woens-‐
dagmiddagen	  vrijwel	  altijd	  te	  vinden	  in	  de	  Kloef	  en	  
ook	  daar	  heeft	  hij	  weer	  bestuurlijke	  activiteiten	  ver-‐
richt.	  
Zeer	  verdiend	  is	  hem	  dan	  ook	  in	  1998	  het	  erelidmaat-‐
schap	  van	  de	  TTV	  Huizen	  aangeboden.	  
Voor	  iedereen	  had	  hij	  een	  praatje	  met	  een	  positieve	  
insteek,	  liefst	  met	  een	  klinkslag.	  
	  
De	  laatste	  jaren	  ging	  het	  met	  zijn	  gezondheid	  langza-‐
merhand	  achteruit,	  desondanks	  bleef	  hij	  de	  club	  be-‐
zoeken	  totdat	  het	  echt	  niet	  meer	  ging.	  
Voor	  Joke,	  de	  kinderen	  en	  kleinkinderen	  is	  de	  schok	  
en	  het	  verdriet	  natuurlijk	  het	  grootst	  en	  hen	  willen	  wij	  
zeer	  veel	  sterkte	  wensen	  bij	  het	  verwerken	  van	  dat	  
verdriet.	  Als	  (ere)lid	  en	  mens	  zullen	  wij	  Rien	  zeer	  mis-‐
sen.	  	  
	  
Namens	  alle	  (oud)leden	  en	  bestuur,	  
Jeroen	  Blok	  
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Rien v.d. Putten 

 
Op	  24	  november	  is	  Rien	  v.d.	  Putten	  overleden.	  Eigen-‐
lijk	  kan	  ik	  stellen	  dat	  hij	  een	  speciale	  vriend	  van	  me	  
was	  op	  de	  TTV.	  Na	  enkele	  omzwervingen	  met	  verschil-‐
lende	  teams	  kwam	  ik	  in	  het	  team	  met	  Rien,	  Chris	  en	  
Peter.	  Vanaf	  de	  eerste	  wedstrijd	  nam	  hij	  me	  onder	  zijn	  
hoede.	  Die	  eerste	  wedstrijd	  kwam	  hij	  na	  de	  eerste	  
game	  naar	  me	  toe,	  draaide	  zich	  half	  van	  de	  tegen-‐
stander	  af	  en	  gaf	  me	  fluisterend	  instructies.	  Het	  was	  
of	  hij	  de	  jeugd	  nog	  coachte.	  Ik	  voelde	  me	  als	  een	  vis	  in	  
het	  water.	  Er	  was	  geen	  druk	  en	  ik	  hoefde	  niet	  te	  win-‐
nen.	  In	  die	  tijd	  deed	  ik	  veel	  bardienst.	  Het	  was	  veel	  
drukker	  dan	  nu	  en	  er	  werd	  behoorlijk	  gekletst	  aan	  de	  
bar.	  Ik	  nam	  een	  blaadje	  en	  noteerde	  de	  leukste	  op-‐
merkingen.	  Die	  gingen	  in	  de	  kopijbus	  en	  er	  	  ontstond	  
een	  stukje	  in	  de	  Voltreffer,	  onder	  het	  kopje	  Ohaatje.	  
Rien	  was	  toen	  redacteur	  van	  de	  Voltreffer.	  Hij	  moet	  
erg	  veel	  moeite	  gehad	  hebben	  om	  mijn	  opmerkingen	  
te	  lezen.	  Nog	  meer	  moeite	  heeft	  hij	  er	  mee	  moeten	  
hebben	  om	  er	  een	  leesbaar	  verhaaltje	  van	  te	  maken.	  
Hij	  heeft	  me	  echt	  wel	  beschermd	  voor	  enkele	  clubge-‐
noten,	  want	  er	  waren	  opmerkingen	  bij	  die	  niet	  zo	  
vleiend	  waren	  voor	  bepaalde	  leden.	  Die	  opmerkingen	  
veranderde	  hij,	  of	  hij	  liet	  ze	  weg.	  Ik	  heb	  Rien	  wel	  eens	  
gevraagd	  waarom	  hij	  me	  censureerde.	  Een	  echt	  Rien-‐
lachje	  en	  een	  opmerking	  als	  ”ik	  ben	  de	  redacteur”,	  
was	  voldoende.	  Jammer	  genoeg	  viel	  ons	  team	  uit	  el-‐
kaar.	  De	  band	  met	  Rien	  bleef	  bestaan.	  Hoewel	  onze	  
leeftijd	  niet	  zoveel	  verschilt,	  sprak	  hij	  me	  vaderlijk	  aan	  
met	  “jongen”,	  waarna	  er	  vaak	  een	  positieve	  opmer-‐
king	  kwam.	  Hij	  stuurde	  me	  een	  beetje	  bij,	  want	  ik	  kan	  
soms	  wel	  ongenuanceerd	  uit	  de	  hoek	  komen.	  Ina	  en	  ik	  
vroegen	  Rien	  vaak	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  recrean-‐
tentoernooien.	  Hij	  deed,	  zoals	  later	  bleek,	  voor	  ons	  
mee.	  Tafeltennis	  op	  “niveau”	  werd	  hem	  eigenlijk	  te	  
veel.	  Rien	  ging	  op	  woensdagmiddag	  bij	  de	  55plus-‐club.	  
Arie	  Rebel	  had	  daar	  toen	  de	  leiding.	  Rien	  stond	  aan	  de	  
zijlijn	  mee	  te	  regeren.	  Arie	  had	  gesteld	  dat,	  als	  ik	  65	  
werd,	  ik	  de	  leiding	  (ik	  noem	  het	  coördinatie)	  over	  zou	  
nemen.	  Rien	  heeft	  me	  toen	  ingewerkt	  en	  me	  een	  jaar	  
bijgestaan.	  Hij	  was	  ook	  hier	  een	  goede	  coach,	  die	  ie-‐
mand	  de	  vrijheid	  geeft,	  maar	  op	  tijd	  komt	  met	  positie-‐
ve	  opmerkingen.	  
	  
Rien	  was	  een	  van	  de	  weinigen	  waar	  ik	  tijdens	  de	  inde-‐
ling	  van	  het	  spelen	  bij	  de	  55plussers	  echt	  rekening	  
mee	  hield.	  Hij	  kwam	  echt	  voor	  de	  gezelligheid	  en	  niet	  
voor	  de	  prestatie.	  Toen	  het	  met	  zijn	  gezondheid	  ach-‐
teruit	  ging,	  haalde	  Chris	  hem	  wel	  eens	  op	  om	  gezellig	  
een	  borreltje	  te	  komen	  drinken	  na	  afloop	  van	  het	  spe-‐
len	  op	  woensdagmiddag.	  Rien	  is	  zelfs	  een	  keer	  met	  de	  
rollator	  van	  huis	  af	  komen	  lopen,	  ik	  mocht	  eigenlijk	  
niets	  zeggen	  tegen	  Joke,	  zijn	  vrouw,	  	  
	  

	  
	  
	  
maar	  ik	  heb	  meteen	  naar	  huis	  gebeld.	  Daar	  bleek	  dat	  
hij	  tegen	  alle	  orders	  in	  vertrokken	  was,	  zonder	  bericht.	  
Joke	  was	  terecht	  erg	  ongerust.	  Rien	  deed	  toen	  nog	  
precies	  wat	  hij	  dacht	  aan	  te	  kunnen.	  Vanaf	  de	  start	  
van	  het	  nieuwe	  seizoen	  kwam	  Rien	  helemaal	  niet	  
meer	  op	  woensdagmiddag.	  Het	  vertrouwde	  hoekje	  
waar	  hij	  altijd	  zat	  bleef	  leeg,	  hoewel	  er	  wel	  iemand	  
anders	  ging	  zitten,	  voelde	  dat	  voor	  mij	  als	  leeg,	  te	  
meer	  daar	  zijn	  vaste	  speelmaatje	  Chris	  ook	  niet	  meer	  
op	  de	  club	  komt.	  Bets	  Brons	  en	  Riet	  Kothmann	  zijn	  nu	  
eigenlijk	  ook	  een	  beetje	  ontheemd.	  Persoonlijk	  zal	  ik	  
Rien	  erg	  missen.	  Hij	  heeft	  voor	  mij	  een	  grote	  beteke-‐
nis	  gehad	  op	  de	  club,	  natuurlijk	  voor	  de	  hele	  tafelten-‐
nisvereniging,	  hij	  werd	  niet	  zo	  maar	  erelid.	  Rien	  heeft	  
veel	  voor	  de	  club	  gedaan.	  Ik	  heb	  hier	  mijn	  persoonlijke	  
herinneringen	  en	  waardering	  opgeschreven.	  
	  
Ik	  wil	  hier	  nu	  nog	  aan	  toevoegen	  dat	  de	  club	  en	  ik	  
persoonlijk	  hem	  heel	  erg	  zal	  missen.	  
	  
Henk	  Oversteegen	  
	  
	  

Van de Redactie 
	  
De	  redactie	  van	  De	  Voltreffer	  wenst de	  hele	  familie	  
zeer	  veel	  sterkte	  toe	  bij	  het	  verlies	  van	  Rien.	  
	  	  

	  
(Foto:	  H.A.R)	  
Rien	  we	  zullen	  je/u	  missen	  als	  één	  van	  de	  redacteuren	  
van	  De	  Voltreffer.	  
	  
Maarten	  
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Tafeltennisvereniging Huizen  

heeft eigen AED 
	  
De	  tafeltennisvereniging	  Huizen	  heeft	  een	  eigen	  AED	  
apparaat.	  Dit	  is	  mede	  mogelijk	  gemaakt	  door	  ING	  
Goede	  Doelen	  Fonds	  voor	  medewerkers.	  

	  
(Foto	  Geert	  Molenaar)	  
	  
De	  AED	  maakt	  onderdeel	  uit	  van	  het	  calamiteitenplan,	  
dat	  inmiddels	  binnen	  onze	  vereniging	  is	  vastgesteld.	  
Naast	  de	  map	  met	  “wat	  te	  doen”	  bij	  allerlei	  ongeluk-‐
ken,	  brand,	  e.d.	  was	  de	  wens	  om	  een	  AED	  apparaat	  te	  
hebben.	  En	  met	  de	  aanschaf	  van	  dit	  apparaat	  was	  het	  
natuurlijk	  ook	  de	  bedoeling,	  dat	  leden	  van	  onze	  ver-‐
eniging	  geschoold	  werden	  in	  het	  gebruik	  hiervan.	  
14	  leden	  hebben	  dan	  ook	  een	  cursus	  AED	  gedaan	  (le-‐
vensreddende	  handelingen).	  Op	  bijgaande	  foto’s	  kun	  
je	  zien,	  dat	  onze	  leden	  niet	  alleen	  geïnstrueerd	  zijn	  op	  
het	  gebruik	  van	  het	  AED	  apparaat,	  maar	  ook	  kunnen	  
reanimeren.	  
	  
Yoeri	  Tax,	  Kristel	  Koelewijn,	  Ed	  Appelboom,	  Robert	  
Smit,	  Ferry	  de	  Hoogen,	  Edwin	  van	  Dijk,	  Henk	  Over-‐
steegen,	  Cees	  Lam,	  Ruben	  Lam,	  Bram	  Gerritse,	  Marcel	  
Molenaar,	  Manuela	  Schuurman,	  	  Patrick	  Visser	  en	  
ondergetekende	  zijn	  opgeleid	  om	  het	  AED	  apparaat,	  
dat	  in	  de	  kantine	  gehangen	  is,	  te	  bedienen.	  Daarnaast	  
zijn	  er	  nog	  een	  aantal	  leden,	  die	  dit	  mogen,	  omdat	  ze	  
op	  hun	  werk	  een	  BHV	  cursus	  hebben	  gevolgd.	  
	  
	  

	  
Vanaf	  deze	  plek	  wil	  ik	  namens	  bestuur	  en	  leden	  het	  
ING	  Goede	  Doelen	  Fonds	  voor	  medewerkers	  	  hartelijk	  
bedanken	  voor	  hun	  gift,	  waarmee	  ze	  dit	  mogelijk	  heb-‐
ben	  gemaakt.	  
	  
Groeten	  
Geert	  
	  

Eindstanden van de  
najaarscompetitie 2013 SENIOREN 

	  
De	  competitie	   is	  net	  afgelopen	  en	  er	   staat	  weer	  een	  
drukke	  maand	  december	  (ook	  zeker	  voor	  de	  tafelten-‐
nis)	  voor	  de	  deur.	  Tijd	  om	  terug	  te	  blikken	  op	  een	  vrij	  
teleurstellend,	   kleurloos	   seizoen	   wat	   mij	   betreft.	  
Slechts	   1	   kampioensteam	   valt	   er	   te	   noteren,	   en	   he-‐
laas	   3	   degradanten,	   het	   liefst	   had	   ik	   dit	  meer	   in	   ba-‐
lans	   gezien.	   Ik	   ben	   ervan	  overtuigd	   dat	   voorjaarssei-‐
zoen	  2014	  een	  stuk	   succesvoller	  wordt!	  Team	  9	  met	  
Henny,	  Bianca,	  Yorick	  en	  Piet	  Zittersteijn	  bij	  deze	  nog	  
van	   harte	   gefeliciteerd	   met	   het	   kampioenschap	   en	  
veel	   succes	   volgend	   seizoen.	   Jullie	   houden	   de	   huldi-‐
ging	  nog	   tegoed,	  want	  hier	  moet	  uiteraard	  wel	  even	  
op	  geproost	  worden.	  Er	   zijn	  helaas	  weer	  3	  afmeldin-‐
gen	  voor	  het	  nieuwe	  seizoen,	  helaas	  stoppen	  Bianca,	  
Martin	  en	  Ingeborg	  met	  competitie	  spelen.	  	  
	  
Gelukkig	  gaat	  Kevin	  Kos	  het	  batje	  wel	  weer	  oppakken,	  
welkom	   terug	   Kevin!	   De	   teamindeling	   was	   mede	  
hierdoor	   weer	   een	   uitdaging	   maar	   is	   wederom	   wel	  
weer	   gelukt.	   De	   uitkomst	   van	   de	   teamindeling	   voor	  
het	  nieuwe	  seizoen	  vinden	  jullie	  verder	  op	  in	  de	  Vol-‐
treffer.	  
	  
Derde	  divisie	  
Team	   1	   deed	   tot	   de	   7e	   wedstrijd	   nog	  mee	   voor	   het	  
kampioenschap,	   maar	   helaas	   bleek	   de	   competitie	   3	  
wedstrijden	   te	   lang	   te	  duren	  want	  de	   laatste	  3	  wed-‐
strijden	   werden	   (vrij	   kansloos)	   verloren.	   Dat	   is	   jam-‐
mer,	   want	   een	   keertje	   2e	   divisie	   was	   wel	   weer	   leuk	  
geweest.	   Het	   team	   speelt	   volgend	   seizoen	   weer	   in	  
dezelfde	   formatie,	   hopelijk	   zijn	   de	   heren	   dan	   weer	  
scherp	  na	  ruim	  2	  maanden	  rust!	  
	  
Eerste	  klasse	  
Het	   tweede	   team	   is	   netjes	   2e	   geworden,	  Almeerspin	  
was	  dan	  net	  een	  maatje	  te	  groot	  maar	  de	  rest	  van	  de	  
teams	  werd	  makkelijk	  achter	  zich	  gehouden.	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  5)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  4)	  
De	   percentages	   van	   Nico,	   Sander	   en	   Ruben	   waren	  
prima	   en	   als	   ook	   Danny	   volgend	   seizoen	   weer	   wat	  
wedstrijdritme	   te	   pakken	   heeft,	   kan	   het	   team	   wel	  
eens	  hoge	  ogen	  gaan	  gooien	  in	  de	  komende	  competi-‐
tie.	  	  
Team	  3	  	  heeft	  weer	  eens	  last	  van	  het	  welbekende	  jojo-‐
effect,	  wederom	  gedegradeerd	  uit	  de	  1e	  klasse	  na	  het	  
behalen	   van	   een	   simpel	   kampioenschap	   in	   het	   voor-‐
jaarsseizoen.	   Wanneer	   gaat	   deze	   traditie	   gebroken	  
worden?	  Hopelijk	  niet	  volgend	  seizoen	  want	  het	  is	  wel	  
de	  bedoeling	  dat	   ze	  weer	  kampioen	  worden.	  We	  zul-‐
len	  zien.	  
	  
Tweede	  klasse	  
Het	  vierde	  team	  is	  tweede	  geworden	  deze	  competitie,	  
er	   werd	   op	  meer	   gehoopt	   maar	   Bijmaat	   bleek	   in	   de	  
breedte	   gewoon	   een	   stuk	   sterker.	   Met	   een	   beetje	  
mazzel	  treft	  het	  team	  volgend	  seizoen	  niet	  een	  derge-‐
lijk	   team	  als	  Bijmaat	  en	  als	  er	   iets	  constanter	  gepres-‐
teerd	   kan	  worden	  behoort	   een	  kampioenschap	   zeker	  
tot	  de	  mogelijkheden.	  
	  
Derde	  klasse	  
Team	  5	   is	  slechts	  op	  2	  puntjes	  na	  geen	  kampioen	  ge-‐
worden,	  erg	   jammer!	  Frank	  heeft	  een	  uitstekend	   sei-‐
zoen	  gedraaid,	  helaas	  kon	  het	  net	  niet	  bekroond	  wor-‐
den	   met	   een	   kampioenschap.	   Volgend	   seizoen	   gaan	  
de	  mannen	  er	  weer	  met	  volle	  bak	  tegenaan.	  	  
Team	   6	   heeft	   gedaan	   wat	   wel	   een	   beetje	   gevreesd	  
werd,	   namelijk	   degraderen.	  Op	   zich	   niet	   zo	   gek,	  met	  
Cees	  als	  debutant	  in	  deze	  klasse	  en	  Kees	  als	  kersverse	  
pa.	  Volgend	  seizoen	  zal	  dit	  team	  een	  stuk	  beter	  uit	  de	  
verf	  komen	  in	  de	  vierde	  klasse	  
	  
Vierde	  klasse	  
Team	   7	   heeft	   het	   helaas	   wederom	   niet	   in	   de	   vierde	  
klasse	  weten	   te	   bolwerken,	   ook	   dit	   team	   degradeert	  
wederom	  naar	  de	  vijfde	  klasse.	  Het	  team	  zal	  zich	  vol-‐
gend	   seizoen	  weer	   beter	   op	   zijn	   gemak	   voelen	   in	   de	  
vijfde	  klasse.	  
Team	  8	  heeft	  een	  prima	  resultaat	  neergezet	  door	  der-‐
de	  te	  worden	  in	  hun	  eerste	  seizoen	  vierde	  klasse.	  Het	  
team	  zal	  wel	  een	  wijziging	  ondergaan	  volgend	  seizoen,	  
maar	  zullen	  vast	  net	  zo	  sterk	  presteren	  als	  dit	  seizoen.	  	  
	  
Vijfde	  klasse	  
Team	  9	  was	  wederom	  kampioenskandidaat	  nummer	  1	  
en	   dat	   hebben	   ze	   zeker	   weer	   waargemaakt.	   Helaas	  
was	   het	   een	   vijfteamspoule	   dus	   zijn	   er	  maar	   8	   wed-‐
strijden	  gespeeld,	  maar	  het	   team	  had	  aan	  7	  wedstrij-‐
den	   al	   ruim	  genoeg	  om	  kampioen	   te	  worden.	  Helaas	  
heeft	   Bianca	   besloten	   om	   (misschien	   weer	   tijdelijk?)	  
te	  stoppen,	  maar	  niet	  getreurd	  want	  versterking	  	  
	  

	  
	  
in	  dit	  team	  is	  onderweg	  in	  de	  vorm	  van	  Manuela.	  Het	  
team	   zal	   volgend	   seizoen	   hoe	   dan	   ook	   zijn	  mannetje	  
(vrouwtje)	  staan	  in	  de	  vierde	  klasse.	  	  
Team	  10	  maakte	  het	  zich	  toch	  weer	  een	  beetje	  lastig,	  
maar	   heeft	   uiteindelijk	   alsnog	   makkelijk	   handhaving	  
weten	   af	   te	   dwingen.	   Eén	   ding	   is	   zeker,	   Monique	  
moest	  weer	  even	  wennen	  na	  1	  seizoen	  geen	  competi-‐
tie	   gespeeld	   te	   hebben,	   maar	   dit	   zal	   absoluut	   weer	  
beter	  gaan	  het	  volgend	  seizoen.	  	  
	  
Zesde	  klasse	  
Team	   11	   heeft	   dit	   seizoen	   lekker	   meegedraaid	   en	   is	  
uiteindelijk	   vierde	   geworden.	   Martin	   heeft	   besloten	  
om	   definitief	   af	   te	   haken	   als	   competitiespeler	   maar	  
het	  team	  blijft	  verder	  in	  stand.	  	  
	  
De	  kampioenen	  van	  team	  9	  nogmaals	  gefeliciteerd	  en	  
tegen	  alle	  degradanten	  zeg	  ik	  dan	  maar	  alvast	  gefelici-‐
teerd	  met	  het	  kampioenschap	  volgend	  seizoen.	  
	  
Groeten	  van	  de	  wedstrijdsecretaris.	  
	  
Jerry	  
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Eindstanden)Najaar)2013)
)
3e)Divisie)Poule)E)

! ! ! !
1e)klasse)Poule)D)

! ! !HBC!1! 68! Gijs! 73%!
!

Almeerspin!1! 73! Sander! 75%!
Avanti!2! 53! André! 33%!

!
Huizen!2! 66! Ruben! 73%!

Huizen!1! 52! Frank! 42%!
!

SVE!3! 59! Danny! 33%!
E&D!Taverzo!2! 45! Patrick! 40%!

!
HTTC!2! 45! Nico! 73%!

Tempo!Team!2! 44! Dubbel! 60%!
!

VTV!3! 34! Dubbel! 50%!
Drivers!1! 38!

! ! !
UTTC!3! 23!

! !
! ! ! ! ! ! ! ! !1e)klasse)Poule)B)

! ! ! !
2e)klasse)Poule)G)

! ! !REGA!2! 72! Jerry! 59%!
!

Bijmaat!5! 65! Robert! 52%!
Hilversum!8! 56! Ferry! 48%!

!
Huizen!4! 58! Jurriaan! 81%!

ATC!Almere!1! 50! Monique! !U!
!

Elan!3! 57! Henk! 57%!
Bijmaat!4! 46! Geert! 13%!

!
Almeerspin!3! 49! Edwin! 33%!

Almeerspin!1! 43! Dubbel! 10%!
!

Over!'t!Net!3! 42! Dubbel! 70%!
Huizen!3! 33!(D)!

! ! !
Shot!5! 29!

! !
! ! ! ! ! ! ! ! !3e)klasse)Poule)A)

! ! ! !
3e)klasse)Poule)H)

! ! !HTTC!4! 62! Marcel! 57%!
!

Almeerspin!5! 65! Rob! 42%!
Huizen!5! 61! Frank! 79%!

!
WIK!3! 55! Kees! 22%!

Hilversum!14! 55! Bert! 52%!
!

Hilversum!16! 55! Cees! 19%!
SVE!7! 50! Pieter! 54%!

!
HTV!1! 52! Nicole! 25%!

Shot!6! 44! Thijs! !U!
!

Effect!3! 48! Dubbel! 30%!
Gispen!5! 28! Dubbel! 60%!

!
Huizen!6! 25!(D)!

! !!
4e#klasse#Poule#I#

! ! ! !
4e#klasse#Poule#E#

! ! !TVA!1! 8! Henk! 8%!
!

VTV!11! 68! Manuela! 33%!
REGA!6! 69! Pieter! 7%!

!
Gispen!6! 53! Robert! 46%!

Woerden!5! 59! Bert! 4%!
!

Huizen!8! 48! Ruben! 44%!
Bunshot!4! 40! Piet! 48%!

!
Vlug!&!Vaardig!3! 46! Yoeri! 67%!

Iduna!2! 34! Dubbel! 30%!
!

ONI!2! 43! Dubbel! 50%!
Huizen!7! 20!(D)!

! ! !
Elan!8! 42!

! !
! ! ! ! ! ! ! ! !5e#klasse#Poule#M#

! ! ! !
5e#klasse#Poule#K#

! ! !Huizen!9! 62#(K)# Piet! 90%!
!

Laren!3! 81! Bram! 43%!
De!Vaart!2! 55! Yorick! 92%!

!
HTTC!8! 69! Harry! 81%!

Shot!10! 51! Henny! 67%!
!

Huizen!10! 43! Paul! 17%!
DTV!Smash!2! 51! Bianca! 67%!

!
REGA!8! 41! Monique! 0%!

Overhees!2! 49! Dubbel! 60%!
!

SVE!10! 40! Dubbel! 40%!
!! !!

! ! !
Smash!Y!W!3! 26!

! !
! ! ! ! ! ! ! ! !6e#klasse#Poule#E#

! ! ! ! ! ! ! !Hilversum!25! 50! Hans! 67%!
! ! ! ! !ZTTV!4! 48! Leo! 17%!
! ! ! ! !SVO!8! 44! Gerrit! 38%!
! ! ! ! !Huizen!11! 37! Piet! 33%!
! ! ! ! !LTTC!8! 21! Martin! !Y!!
! ! ! ! !!! !! Dubbel! 50%!
! ! ! ! !!
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Teamsamenstellingen+TTV+HUIZEN+Voojaar+2014

Team+1+(3e+divisie) Team+2+(1e+klasse) Team+3+(2e+klasse)
Zaterdag(15:00(uur Vrijdag(20:15(uur Vrijdag(20:15(uur

Gijs(Molenaar((A) Danny(Harthoorn((A) Ferry(de(Hoogen((A)
André(Rebel Ruben(Lam Geert(Molenaar(
Frank(Bilius Sander(Lam Monique(Kievith
Patrick(Visser Nico(Sentini Jerry(van(Leeuwen

Team+4+(2e+klasse) Team+5+(3e+klasse) Team+6+(4e+klasse)
Vrijdag(20:15(uur Vrijdag(20:15(uur Vrijdag(20:15(uur

Robert(Bunschoten((A) Marcel(Molenaar((A) Kees(Visser((A)
Jurriaan(Dekker Bert(v/d(Zwaan Rob(Barendregt
Henk(Tax Frank(Hagen Cees(Lam
Edwin(van(Dijk Pieter(Bosch Nicole(van(Beurden

Thijs(Fennis

Team+7+(4e+klasse) Team+8+(4e+klasse) Team+9+(5e+klasse)
Vrijdag(20:15(uur Vrijdag(20:15(uur Dinsdag(20:15(uur

Robert(Smit((A) Henny(Dekker((A) Henk(Oversteegen((A)
Piet(Knop Piet(Zittersteijn( Pieter(Kos
Ruben(Tempelaars Yorick(Westland Kevin(Kos
Yoeri(Tax Manuela(Schuurman Bert(Jongerden

Team+10+(5e+klasse) Team+11+(5e+klasse)
Vrijdag(20:15(uur Vrijdag(20:15(uur

Harry(Kempers((A) Gerrit(Snikkenburg((A)
Paul(Dekker Piet(Traarbach
Bram(Gerritse Hans(Le(Poole
Monique(Gerritse Leo(van(Bijleveld

*"A"="Aanvoerder
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Wedstrijdtijden senioren in het jaar 2014        
	  
De	  gemeente	  Huizen	  heeft	  samen	  met	  de	  ons	  omrin-‐
gende	  gemeenten	  een	  convenant	  afgesloten.	  Dit	  con-‐
venant	  gaat	  vooral	  over	  de	  drank-‐	  en	  horecavergun-‐
ning.	  De	  TTV	  Huizen	  heeft	  deze	  vergunning	  al	  sinds	  
1979,	  dus	  voor	  nu	  voldoen	  wij	  aan	  de	  regels.	  Echter,	  
het	  lijkt	  erop	  dat	  de	  tijden	  zoals	  we	  die	  nu	  hanteren	  
aangepast	  gaan	  worden.	  De	  eindtijd	  voor	  het	  schen-‐
ken	  van	  alcoholische	  versnaperingen	  is	  in	  het	  nieuwe	  
convenant	  vastgelegd	  op	  24.00	  uur	  i.p.v.	  01.00	  uur	  
(alleen	  op	  vrijdag).	  
	  
Het	  sportplatform	  Huizen	  (waar	  wij	  ook	  lid	  van	  zijn)	  is	  
hier	  niet	  gelukkig	  mee,	  dit	  doordat	  de	  TTV	  Huizen	  (en	  
andere	  zaalsportverenigingen)	  dit	  geen	  haalbare	  tijd	  
vinden.	  De	  insteek	  van	  het	  sportplatform	  is	  nu	  om	  een	  
iets	  later	  te	  mogen	  schenken,	  echter	  we	  weten	  niet	  of	  
dit	  doorgaat.	  De	  huidige	  competitie	  begint	  om	  20.30	  
uur	  en	  we	  willen,	  om	  de	  leden	  en	  de	  gasten	  wat	  meer	  
ruimte	  te	  geven	  na	  de	  wedstrijd,	  hier	  20.15	  uur	  van	  
maken.	  Dit	  gaat	  dan	  in	  per	  1	  januari	  2014.	  	  
	  
Natuurlijk	  zijn	  er	  ook	  wat	  praktische	  zaken	  te	  regelen.	  	  

1. Wat	  als	  de	  tegenstander	  het	  niet	  weet?	  De	  
TCS	  gaat	  bij	  de	  NTTB	  Midden	  aangeven	  dat	  er	  
gewijzigde	  starttijden	  zijn.	  De	  NTTB	  zal	  dit	  dan	  
duidelijk	  door	  moeten	  geven	  aan	  de	  overige	  
verenigingen.	  

2. De	  jeugd	  heeft	  training	  tot	  en	  met	  20.15	  uur,	  
hoe	  doen	  we	  dit	  met	  inspelen?	  Het	  inspelen	  
kan	  gebeuren	  in	  de	  tweede	  zaal	  zodat	  de	  
wedstrijd	  snel	  kan	  beginnen	  als	  de	  jeugd	  klaar	  
is	  en	  de	  jeugd	  geen	  last	  heeft	  van	  senioren	  die	  
willen	  inspelen	  tussen	  de	  jeugd	  door.	  

3. Wat	  als	  er	  andere	  vragen	  zijn?	  Neem	  gerust	  
contact	  op	  met	  mij	  of	  een	  ander	  commissie-‐	  
of	  bestuurslid.	  Niet	  alles	  is	  nog	  duidelijk,	  maar	  
samen	  komen	  we	  eruit.	  

	  
Namens	  de	  TCS,	  
Marcel	  Molenaar	  
	  

Avondje bardienst is leuk! 
	  
In	  Voltreffer	  lees	  ik	  dat	  er	  nog	  liefhebbers	  worden	  
gezocht	  voor	  een	  avondje	  bardienst.	  
Dat	  kandidaten	  zich	  nog	  niet,	  vechtend	  om	  voorrang,	  
hebben	  aangemeld	  wijst	  op	  misverstanden	  bij	  de	  
beeldvorming.	  Bijvoorbeeld	  dat	  bardienst	  ''niet	  leuk''	  
zou	  zijn!	  Of	  dat	  er	  ingewikkelde	  eisen	  worden	  gesteld.	  
Vergeet	  het	  maar!	  
	  
	  
	  

	  
Mijn	  ervaring	  is	  dat	  elke	  avond	  die	  je	  daaraan	  be-‐
steedt	  absoluut	  voldoening	  geeft.	  
Je	  bewijst	  je	  eigen	  club	  een	  belangrijke	  dienst,	  je	  bent	  
er	  voor	  de	  mensen,	  voor	  de	  sfeer,	  en	  simpeler	  kan	  ik	  
het	  niet	  zeggen:	  je	  helpt	  mee	  om	  de	  club	  financieel	  
gezond	  te	  houden.	  En	  daar	  profiteer	  je	  zelf	  ook	  weer	  
van.	  En:	  iedereen	  kan	  het.	  Wie	  thuis	  thee	  kan	  zetten,	  
de	  afwas	  doen	  en	  z'n	  (m/v)	  bonnetjes	  van	  de	  super-‐
markt	  zelfstandig	  controleert	  en	  vriendelijk	  is	  tegen	  de	  
buren	  is	  geschikt	  voor	  -‐of	  achter-‐	  de	  bar	  van	  TTV-‐
Huizen.	  Even	  een	  cursusje	  over	  hygiëneregels	  van	  een	  
uurtje	  -‐op	  kosten	  van	  de	  zaak-‐	  en	  je	  bent	  gediplo-‐
meerd	  barkeeper.	  Wie	  wil	  zo’n	  oorkonde	  nou	  niet	  
boven	  z’n	  (m/v)	  bed	  hangen?	  	  
	  
De	  praktijk:	  (ik	  ben	  er	  op	  donderdagen):	  
Voor	  mij	  horen	  koffie	  zetten,	  koelkasten	  bijvullen,	  
mensen	  begroeten,	  muziek	  aanzetten	  en	  drankjes	  
inschenken	  er	  gewoon	  bij.	  Wel	  gaat	  het	  mij	  nog	  het	  
meest	  om	  de	  gezelligheid	  en	  de	  mensen.	  Jong	  en	  een	  
klein	  beetje	  ouder.	  En	  er	  is	  altijd	  wel	  gelegenheid	  om	  
tussendoor	  even	  te	  kijken	  naar	  mooi	  tafeltennis.	  
Naarmate	  het	  wat	  later	  op	  de	  avond	  wordt,	  de	  tafels	  
één	  voor	  één	  onbemand	  raken	  en	  de	  klandizie	  aan	  de	  
bar	  toeneemt	  worden	  gesprekken	  anders,	  soms	  wat	  
diepgaander,	  vaak	  grappiger	  en	  vooral	  de	  meningen	  
stelliger,	  de	  formuleringen	  bondiger.	  Zo	  tegen	  half	  
twaalf	  valt	  mij	  op	  dat	  wereldproblemen	  vaak	  met	  gro-‐
te	  eensgezindheid	  in	  minuten	  worden	  opgelost.	  Eco-‐
nomische	  problemen,	  de	  verhoudingen	  in	  de	  wereld	  
of	  de	  Huizer	  politiek	  blijken	  lang	  niet	  zo	  ingewikkeld	  
als	  ik	  wel	  eens	  denk.	  Prettig	  eigenlijk.	  Eigenlijk	  zouden	  
wereldleiders	  af	  en	  toe	  moeten	  aanschuiven	  aan	  de	  
bar	  van	  TTV	  Huizen.	  	  
Ook	  klinken	  aan	  de	  bar	  soms	  onverwachte	  bekente-‐
nissen.	  Heimelijke	  politieke	  voorkeur	  voor	  blonde	  
politici	  of	  erger.	  Of	  een	  beetje	  spijt	  over	  een	  verkeerd	  
woord	  op	  het	  verkeerde	  moment,	  een	  miskoop	  etc.	  
Op	  zo'n	  moment	  kun	  je	  als	  bar-‐medewerker	  natuurlijk	  
kiezen	  voor	  een	  pastoraal	  gesprek	  onder	  vier	  ogen.	  Of	  
een	  grondige	  psychoanalyse	  aanbieden	  (zit	  allemaal	  in	  
de	  cursus).	  	  
	  
Maar	  je	  kunt	  ook	  zeggen	  dat	  er	  nog	  Leffe	  is,	  of	  een	  
drankje	  met	  2	  tikken	  jonge	  jenever.	  Want	  dat	  is	  nog	  
duurder	  en	  helpt	  de	  club	  weer	  vooruit.	  
	  
Uiteraard	  moet	  je	  het	  peil	  van	  de	  gesprekken	  in	  de	  
gaten	  houden,	  en	  de	  juiste	  promillages	  in	  het	  bloed	  
van	  de	  sprekers	  met	  het	  hoogste	  woord,	  en	  nog	  meer	  
van	  wie	  geen	  woord	  meer	  uitbrengen.	  
Dat	  laatste	  komt	  heel	  zelden	  voor.	  Vaker	  blijken	  deze	  
rond	  24	  uur	  toe	  te	  zijn	  aan	  een	  tosti,	  voor	  mij	  een	  
(vervolg	  op	  blz:	  11)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  10)	  
hoogstandje	  van	  de	  verfijnde	  keuken	  van	  TTV-‐Huizen.	  
Altijd	  prachtig	  voorbereid	  en	  klaargelegd	  in	  de	  diep-‐
vries.	  Elk	  exemplaar	  in	  een	  eigen	  plastic	  zakje.	  Hup,	  
even	  in	  de	  magnetron	  en	  daarna	  (nu	  zonder	  dat	  zakje)	  
in	  de	  tostirooster.	  Kan	  eigenlijk	  niet	  fout	  gaan.	  Hoe-‐
wel...	  tis	  een	  kwestie	  van	  letten	  op	  de	  tijd.	  Hier	  moet	  
ik	  iets	  bekennen	  met	  het	  schaamrood	  op	  de	  kaken.	  	  
De	  geur	  trekt	  mijn	  aandacht	  soms	  meer	  dan	  de	  klok.	  
Maar	  zo	  tegen	  00.15	  bij	  gedimd	  licht	  worden	  de	  gas-‐
ten	  soepel	  en	  ruim	  voldoende	  ketchup	  op	  een	  krachtig	  
geroosterde	  tosti	  doet	  wonderen.	  	  
	  
Het	  sluitingsuur	  komt	  altijd	  vanzelf,	  meestal	  als	  het	  
nog	  erg	  gezellig	  is.	  
Afwas	  naar	  de	  keuken,	  fooienpot	  even	  goed	  opvallend	  
neerzetten,	  afrekenen,	  lapje	  over	  de	  bar,	  lapje	  over	  de	  
vloer,	  tosti-‐apparaat	  schoonmaken,	  lichten	  in	  de	  zalen	  
en	  kleedkamers	  uit,	  luiken	  en	  deuren	  dicht,	  stoelen	  en	  
tafels	  recht,	  omzet-‐enveloppe	  in	  de	  kluis,	  alles	  op	  slot.	  
Wel	  thuis	  allemaal!	  
Dat	  is	  alles,	  
Mooie	  welbestede	  avond.	  
Gezellig	  èn	  nuttig.	  
Helemaal	  niet	  moeilijk.	  
Je	  zult	  het	  zelf	  zien.	  
Gewoon	  proberen.	  
Mag	  ik	  je	  noteren?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Hans	  Le	  Poole	  
	  

Vijfenvijftig plus 
	  Op	  woensdagmiddag	  is	  het	  in	  het	  Holleblok	  een	  
drukte	  van	  jewelste.	  De	  55+	  groep	  is	  dan	  druk	  bezig	  
om	  zich	  te	  recreëren.	  	  De	  eersten,	  de	  kwartiermakers,	  
komen	  zelfs	  al	  voor	  13.00	  uur.	  
Als	  de	  grote	  meute	  komt	  moet	  alles	  immers	  klaar	  
staan:	  De	  tafels	  in	  de	  kantine	  in	  één	  rij,	  koffie	  gezet:	  
twee	  kannen	  vol.	  In	  de	  zaal	  worden	  zes	  tafels	  op	  
gezet.	  Dat	  is	  een	  precies	  werkje	  hoor,	  soms	  bemoeit	  
Wim	  Heeres	  zich	  daar	  zelfs	  mee,	  kijk	  maar	  naar	  de	  
foto.	  

	  
(foto:	  Henk	  Oversteegen)	  

	  
Zo	  langzamerhand	  druppelen	  de	  plussers	  dan	  binnen.	  	  
Sommigen	  kleden	  zich	  meteen	  om	  en	  gaan	  vast	  een	  
balletje	  slaan.	  Anderen	  wachten	  op	  hun	  favoriete	  te-‐
genstanders.	  Om	  13.45	  uur	  wordt	  de	  indeling	  bekend	  
gemaakt	  voor	  het	  verplichte	  deel	  van	  de	  middag.	  
Vervolgens	  drinken	  we	  in	  de	  pauze	  koffie,	  vaak	  met	  
een	  traktatie	  van	  iemand	  die	  jarig	  is	  geweest.	  
Diegenen	  die	  nodig	  nog	  even	  moeten	  roken	  gaan	  
buiten	  onder	  	  het	  afdakje	  staan.	  Wij	  hopen	  altijd	  op	  
een	  windloze	  middag	  ,want	  anders	  waait	  de	  rook	  naar	  
binnen	  en	  dan	  zou	  de	  rookmelder	  af	  kunnen	  gaan.	  Dit	  
is	  echter	  nog	  nooit	  gebeurd.	  Na	  afloop	  van	  het	  ping-‐
pongen	  is	  er	  nog	  een	  gezellig	  samenzijn	  waar	  wat	  
gekletst,	  gedronken	  en	  gegeten	  wordt.	  
Om	  precies	  17.00	  uur	  probeer	  ik	  de	  boel	  weggewerkt	  
te	  hebben.	  Dan	  kan	  ik	  ook	  naar	  huis.	  
Het	  is	  allemaal	  heel	  gezellig.	  De	  TTV	  doet	  iets	  voor	  de	  
oudere	  medemens.	  Ze	  geven	  ze	  een	  kans	  om	  voor	  een	  
koopje	  een	  middagje	  achter	  de	  geraniums	  weg	  te	  
komen.	  De	  opzet,	  meer	  dan	  25	  jaar	  geleden,	  was	  in-‐
derdaad	  dat	  dat	  voor	  een	  koopje	  zou	  gebeuren.	  Sinds	  
het	  ledental	  van	  de	  club	  echter	  gedaald	  is,	  is	  het	  idee	  
om	  het	  op	  een	  koopje	  te	  doen	  enigszins	  in	  het	  slop	  
geraakt.	  
	  
Ik	  ben	  nu	  zo’n	  zes	  jaar	  medeverantwoordelijk	  voor	  de	  
55+	  club	  en	  in	  die	  tijd	  zal	  de	  entreeprijs	  met	  ingang	  
van	  1	  januari	  2014	  60%	  verhoogd	  zijn.	  Daar	  heb	  ik	  
moeite	  mee.	  
Werd	  er	  vroeger	  gedacht	  dat	  de	  plusclub	  iets	  mocht	  
kosten,	  dan	  heb	  ik	  nu	  het	  idee	  dat	  de	  plusclub	  iets	  
moet	  opbrengen.	  Ik	  heb	  tot	  nu	  toe	  geen	  duidelijk	  
inzicht	  in	  het	  daadwerkelijke	  financiële	  plaatje.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  
	  
Noot	  van	  het	  bestuur:	  
	  
“Tijdens	  de	  A.L.V.	  	  over	  het	  jaar	  2012	  is	  afgesproken	  
dat	  er	  gekeken	  zou	  worden	  naar	  de	  relatie	  tussen	  de	  
contributie	  van	  de	  leden	  en	  van	  de	  55+	  club	  in	  combi-‐
natie	  met	  de	  kosten	  /	  opbrengsten	  van	  de	  55+	  club.	  
Dit	  is	  in	  kaart	  gebracht,	  doorgerekend	  en	  met	  Henk	  
Oversteegen	  gecommuniceerd.	  Dit	  bestuursbesluit	  
kan	  op	  de	  komende	  A.L.V.	  	  tijdens	  de	  begroting	  aan	  de	  
orde	  komen,	  we	  zullen	  hierop	  in	  de	  Voltreffer	  verder	  
niet	  ingaan.”	  
	  	  	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
Jeroen	  Blok	  
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Trainingen senioren voorjaar 2014 

	  
	  
Hierbij	  het	  nieuwe	  schema	  voor	  de	  trainingen	  in	  het	  
voorjaar.	  
De	  trainingen	  starten	  8	  januari.	  
18:45	  tot	  19:45	  uur	  
Bert	  Jongerden	   	   Bert	  v.d.	  Zwaan	  
Robert	  Smit	   	   Cees	  Lam	  
Manuela	  Schuurman	   Marcel	  Molenaar	  
Frank	  Hagen	   	   Henk	  Oversteegen	  
Bram	  Gerritse	  	   	   Harry	  Kempers	  
Edwin	  van	  Dijk	   	   Ruben	  Tempelaars	  
	  
19:45	  tot	  21:00	  uur	  (jeugd	  en	  senioren)	  
Kristel	  Koelewijn	   Maxim	  van	  der	  Kaaij	  	  
Yoeri	  Tax	   	   Mak	  Temmet	  
Ferry	  de	  Hoogen	   Monique	  Kievith	  
Danny	  Harthoorn	   Nico	  Sentini	  
Sander	  Lam	   	   Ruben	  Lam	  
Patrick	  Visser	   	   Gijs	  Molenaar	  
Frank	  Bilius	   	   Quintin	  van	  Dissel	  
	  
Graag	  verzoeken	  we	  dat	  er	  wel	  afgemeld.	  
Mail	  naar	  mld.molenaar@gmail.com.
 
	  
Marcel	  Molenaar	  
vertegenwoordiger	  T.C.S.	  
	  

Toernooien 
 

Het	  einde	  van	  het	  jaar	  nadert	  weer	  en	  dat	  betekent	  
dat	  de	  traditionele	  toernooien	  ook	  weer	  voor	  de	  deur	  
staan.	  
	  
Op	  20	  december	  zal	  het	  Oliebollen-‐toernooi	  voor	  niet-‐
leden	  gehouden	  worden.	  De	  aanvangstijd	  is	  20:00uur.	  
Inschrijven	  is	  mogelijk	  via	  de	  website	  van	  TTV	  Huizen	  
of	  via	  het	  inschrijfformulier	  in	  de	  Kloef.	  
Op	  27	  december	  wordt	  het	  Oliebollen-‐toernooi	  voor	  
leden	  gespeeld.	  Aanvangstijd	  is	  ook	  20:00uur	  en	  de	  
inschijfmogelijkheden	  zijn	  gelijk	  aan	  het	  niet-‐leden	  
toernooi.	  	  
	  
Op	  12	  januari	  zijn	  de	  afdelingkampioenschappen	  voor	  
de	  hogere	  senioren.	  Verzamelinschrijflijst	  hangt	  in	  de	  
Kloef	  t/m	  13	  december,	  daarna	  is	  het	  nog	  mogelijk	  
individueel	  in	  te	  schrijven	  via	  het	  formulier	  van	  de	  
afdeling	  Midden	  t/m	  15	  december.	  
Op	  17	  januari	  zijn	  de	  algemene	  clubkampioenschap-‐
pen	  voor	  de	  senioren.	  Aanvangstijd	  20:15uur.	  
Op	  19	  januari	  zijn	  de	  afdelingskampioenschappen	  
voor	  de	  lagere	  senioren.	  Verzamelinschrijflijst	  hangt	  in	  
de	  Kloef	  t/m	  13	  december,	  

	  
daarna	  is	  het	  nog	  mogelijk	  individueel	  in	  te	  schrijven	  
via	  het	  formulier	  van	  de	  afdeling	  Midden	  t/m	  15	  de-‐
cember.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.	  
Bram	  Gerritse	  
	  
 
Vrije week toernooi van 22 november 
 
Nadat	  de	  eerdere	  oproepen	  om	  vooral	  het	  inschrijf-‐
formulier	  (tijdig)	  in	  te	  vullen	  voor	  een	  toernooi	  niet	  
veel	  respons	  hadden	  gekregen,	  heb	  ik	  maar	  eens	  
besloten	  om	  geen	  inschrijfformulier	  op	  te	  hangen.	  Dit	  
resulteerde	  in	  één	  bezorgd	  mailtje	  van	  de	  
voorzitter	  van	  de	  T.C.S.	  of	  het	  toernooi	  nog	  wel	  door	  
ging.	  Ook	  was	  er	  één	  telefoontje	  van	  iemand	  die	  zijn	  
naam	  wel	  steevast	  op	  de	  inschrijflijst	  zet,	  dat	  hij	  het	  
deze	  keer	  vergeten	  had	  en	  toch	  nog	  graag	  mee	  wilde	  
doen.	  Uiteindelijk	  kon	  ik	  op	  de	  avond	  zelf	  een	  neg-‐
enkamp	  vullen,	  wat	  overeenkomt	  met	  de	  aantallen	  
van	  voorgaande	  Vrije	  week	  toernooien.	  Welke	  in-‐
schrijfstrategie	  in	  het	  vervolg	  gehanteerd	  gaat	  worden	  
laat	  ik	  nog	  even	  open....	  
	  
Nu	  even	  verder	  over	  de	  avond	  zelf.	  Zoals	  gezegd	  had-‐
den	  we	  een	  negenkamp.	  Om	  het	  niet	  te	  laat	  te	  laten	  
worden	  werden	  de	  partijen	  gespeeld	  volgens	  best	  of	  
3.	  Tevens	  werd	  dit	  als	  een	  opwarmertje	  gezien	  voor	  
het	  Oliebollentoernooi,	  vandaar	  dat	  er	  met	  oliebollen-‐
handicap	  gespeeld	  werd.	  Het	  deelnemersveld	  bestond	  
uit	  (volgorde	  van	  plaatsing)	  Nico	  Sentini,	  Marcel	  Mo-‐
lenaar,	  Rob	  Barendregt,	  Yoeri	  Tax,	  Manuella	  Schuur-‐
man,	  Bert	  Jongerden,	  Bram	  Gerritse,	  Hans	  le	  Poole	  en	  
Gerrit	  Schipper.	  
	  
De	  nummers	  1	  t/m	  3	  hadden	  alle	  drie	  5	  punten	  weten	  
te	  behalen.	  Op	  onderling	  resultaat	  werd	  Bert	  eerste,	  
Nico	  tweede	  en	  Marcel	  derde.	  
	  
Namens	  de	  T.C.S.	  
Bram	  Gerritse	  
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Het Sinterklaasrecreantentoernooi 

	  	  
Op	  21	  november	  hebben	  we	  het	  traditionele	  Sinter-‐
klaastoernooi	  voor	  recreanten	  gehouden.	  Aanvanke-‐
lijk	  bleef	  het	  aantal	  aanmeldingen	  laag,	  maar	  de	  laat-‐
ste	  dagen	  voor	  het	  toernooi	  liep	  het	  storm.	  	  Uiteinde-‐
lijk	  hadden	  we	  31	  deelnemers,	  maar….	  dan	  is	  het	  
20.15	  uur	  op	  de	  betreffende	  avond	  en	  dan	  is	  het	  af-‐
vinken	  van	  de	  deelnemers	  begonnen.	  Er	  zijn	  dan	  toch	  
enkelen	  die,	  of	  afzeggen,	  of	  verstek	  laten	  gaan.	  Er	  
bleven	  29	  deelnemers	  over.	  Een	  snelle	  rekenaar	  komt	  
dan	  tot	  vier	  zeskampen	  en	  een	  vijfkamp.	  
De	  indeling	  was	  de	  dag	  tevoren	  al	  gemaakt,	  maar	  met	  
enig	  schuifwerk	  kwam	  ook	  dat	  op	  zijn	  pootjes	  terecht.	  	  
	  
De	  sterkste	  poule	  bestond	  eigenlijk	  uit	  twee	  driekam-‐
pen.	  Verrassende	  deelnemer	  was	  een	  oud-‐lid,	  mis-‐
schien	  wel	  zeer	  oud-‐lid:	  Ben	  Tessesohn.	  Hij	  had	  enkele	  
jaren	  niet	  gespeeld	  en	  hij	  was	  op	  zoek	  naar	  beweging.	  
Ed	  Appelboom,	  Piet	  Versteeg	  en	  voorgenoemde	  Ben	  
speelden	  tegen	  elkaar	  en	  tegen	  Guus	  Weinberg,	  Nico	  
Luiks	  en	  Ina	  Busscher.	  Er	  was	  een	  spannende	  finale	  
tussen	  Ed	  en	  Ben,	  die	  uiteindelijk	  na	  drie	  games	  door	  
Ed	  gewonnen	  werd.	  Ben	  speelde	  met	  aan	  één	  kant	  
korte	  noppen	  en	  met	  sandwich	  op	  de	  andere	  kant.	  
Met	  bezweette	  gezichten	  kwamen	  ze	  voldaan	  in	  de	  
kantine.	  Piet	  Versteeg	  werd	  derde,	  voor	  de	  overige	  
drie	  was	  gametelling	  noodzakelijk.	  Guus	  werd	  vierde,	  
Ina	  vijfde	  en	  Nico	  zesde.	  
	  	  
De	  tweede	  poule	  was	  volkomen	  gelijkwaardig.	  Vier	  
deelnemers	  met	  drie	  punten.	  Ruud	  Wikkerman	  bleek	  
uiteindelijk	  het	  sterkste.	  Hij	  verloor	  alleen	  van	  de	  fa-‐
milie	  Rensink.	  Gerard	  Rensink	  werd	  tweede.	  Hij	  ver-‐
loor	  van	  Mark	  Boelens	  en	  Klaas	  Schipper.	  Derde	  werd	  
Arne	  Kießling.	  Hij	  verloor	  van	  Ruud	  en	  van	  Gerard.	  
Tegen	  Gerard	  was	  het	  een	  spannende	  drie-‐setter.	  
Vierde	  werd	  Mark	  Boelens.	  Hij	  verloor	  van	  Arne	  en	  
Gerard.	  Tegen	  Arne	  was	  het	  ook	  weer	  spannend	  in	  
drie	  games.	  Nu	  ik	  eens	  goed	  die	  formulieren	  doorkijk,	  
blijkt	  dat	  Mark	  geen	  drie	  maar	  twee	  punten	  heeft.	  	  Hij	  
verloor	  ook	  van	  Ruud	  Wikkerman,	  maar	  het	  scorefor-‐
mulier	  is	  fout	  ingevuld.	  Daar	  staat	  bij	  beiden	  een	  1.	  Hij	  
blijft	  wel	  vierde,	  want	  het	  onderling	  resultaat	  met	  
Tom	  Rensink	  is	  in	  zijn	  voordeel.	  Tom	  werd	  vijfde,	  hij	  
won	  van	  Ruud	  en	  Klaas.	  Klaas	  Schipper	  werd	  laatste,	  
hij	  won	  alleen	  van	  Gerard	  Rensink	  met	  de	  overtuigen-‐
de	  cijfers	  11-‐2	  en	  11-‐8.	  
	  
In	  de	  derde	  poule	  werd	  Jarno	  Koenen	  winnaar.	  Hij	  
moest	  alleen	  aan	  Ton	  Hubert	  de	  overwinning	  laten.	  
Gerrit	  Schipper	  werd	  tweede,	  hij	  verloor	  alleen	  van	  
Jarno.	  Ton	  Hubert	  werd	  derde,	  hij	  verloor	  alleen	  van	  
de	  familie	  Schipper.	  Vooraf	  had	  Ton	  mij	  gevraagd	  of	  
hij	  ingedeeld	  kon	  worden	  bij	  Jarno,	  tenslotte	  had	  hij	  	  

	  
hem	  geïntroduceerd.	  Het	  werd	  een	  spannende	  pot	  in	  
drieën.	  Vierde	  werd	  Jaap	  Schipper,	  op	  onderling	  resul-‐
taat	  met	  Frans	  Wikkerman.	  Ook	  die	  partij	  ging	  in	  drie-‐
en.	  Frans	  werd	  dus	  vijfde,	  hij	  won	  van	  Gerrit.	  Laatste	  
werd	  Jeroen	  Hubert.	  Hij	  won	  geen	  enkele	  partij,	  maar	  
als	  erg	  goeie	  honkballer	  had	  hij	  natuurlijk	  niets	  met	  
zo´n	  klein	  licht	  balletje.	  Op	  dit	  scoreformulier	  is	  veel	  
geknoeid.	  Ik	  kan	  me	  haast	  niet	  voorstellen	  dat	  Jeroen	  
een	  game	  met	  11-‐0	  van	  zijn	  vader	  verliest,	  aan	  de	  
andere	  kant	  als	  Ton	  erg	  gebrand	  is	  om	  te	  winnen,	  dan	  
lukt	  hem	  dat	  ook.	  
	  
	  Poule	  vier	  was	  een	  vijfkamp.	  Hier	  werd	  Harry	  van	  
Biessem	  eerste,	  hij	  was	  voor	  iedereen	  te	  sterk.	  Twee-‐
de	  werd	  Herman	  Thiel,	  hoewel	  hij	  een	  publieksspeler	  
is	  kon	  hij	  het	  in	  de	  tweede	  zaal	  ook,	  hij	  verloor	  alleen	  
van	  de	  champ.	  Derde	  werd	  Cees	  Kranenburg	  .	  Hij	  ver-‐
loor	  van	  Harry	  en	  Herman.	  Het	  is	  dat	  hij	  zo	  ver	  weg	  
woont,	  anders	  werd	  hij	  wel	  lid	  en	  wat	  zou	  hij	  dan	  snel	  
sterker	  worden!	  Vierde	  werd	  Henk	  Schaap.	  Hij	  wist	  
alleen	  van	  Frans	  v.d.	  Kuinder	  te	  winnen.	  Frans	  werd	  
laatste,	  hij	  heeft	  een	  flinke	  tijd	  in	  de	  lappenmand	  ge-‐
zeten	  en	  hij	  was	  voor	  het	  eerst	  sinds	  lange	  tijd	  weer	  
op	  de	  club.	  
	  
De	  laatste	  poule	  werd	  overheerst	  door	  Rob	  van	  Dom-‐
selaar.	  	  Hij	  verloor	  alleen	  van	  Willem	  Wagenmakers,	  
een	  nieuweling	  die	  snel	  sterker	  wil	  worden,	  veel	  trai-‐
nen	  Willem!	  Tweede	  werd	  	  Lida	  Vermeul,	  zij	  verloor	  
alleen	  van	  Rob.	  Derde	  werd	  de	  al	  eerder	  genoemde	  
Willem	  Wagenmakers.	  Hij	  won	  van	  de	  familie	  van	  
Haeften	  en	  knap	  van	  Rob	  van	  Domselaar.	  Erik	  van	  
Haeften	  werd	  vijfde,	  hij	  won	  van	  Lorenz	  Oeben	  en	  van	  
zijn	  vader.	  Frans	  van	  Haeften	  won	  alleen	  van	  Lorentz	  
Oeben.	  Lorentz	  wist	  	  nog	  niet	  tot	  winst	  te	  komen.	  Hij	  
had	  een	  vreemd	  sort	  penhoudergreep.	  Word	  lid	  Lo-‐
rentz,	  dan	  zal	  blijken	  dat	  je	  best	  talent	  hebt.	  

	   	  
Als	  toetje	  kreeg	  iedereen	  een	  chocoladeletter	  mee	  
naar	  huis.	  
	  
Ina	  Busscher	  en	  Henk	  Oversteegen	  
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De tafeltennisweek van… 

	  
Tsja	  dan	  staat	  je	  naam	  opeens	  in	  een	  stukje,	  	  
en	  mag	  je	  wat	  gaan	  schrijven.	  	  Ik	  heb	  de	  vorige	  schrij-‐
ver	  hier	  persoonlijk	  al	  voor	  bedankt.	  De	  vraag	  is	  niet,	  
wil	  je	  een	  stukje	  schrijven,	  nee	  je	  moet	  gewoon.	  Ik	  doe	  
een	  poging.	  
	  
Maandag	  
1x	  in	  de	  maand	  ongeveer	  mag	  ik	  een	  jeugdcommissie	  
vergadering	  bijwonen.	  Hier	  komen	  onderwerpen	  aan	  
bod	  over	  de	  jeugdcompetitie,	  de	  teamsamenstelling,	  
de	  training,	  interne	  en	  externe	  toernooien	  en	  nog	  veel	  
meer.	  
	  
Dinsdag	  
We	  hebben	  als	  T.C.J.	  een	  roulering	  gemaakt	  om	  de	  
zaal	  te	  openen	  voor	  de	  training	  van	  John	  Scott.	  Even	  
een	  stuk	  of	  5	  tafels	  op	  zetten,	  kantine	  openen	  en	  zor-‐
gen	  dat	  de	  jeugd	  op	  tijd	  kan	  beginnen	  met	  de	  training.	  
Heel	  af	  en	  toe	  denk	  ik	  wel	  eens	  “zal	  ik	  vanavond	  ook	  
een	  balletje	  gaan	  slaan”	  (trainen	  kan	  ik	  het	  echt	  niet	  
noemen),	  maar	  die	  gedachte	  ebt	  gauw	  weer	  weg.	  
	  
Woensdag	  
Op	  woensdagavond	  heb	  ik	  volgens	  mij	  nog	  nooit	  geta-‐
feltennist,	  ook	  geen	  competitie	  gespeeld	  zover	  ik	  me	  
herinner.	  
	  
Donderdag	  
Donderdag	  is	  ook	  geen	  tafeltennisdag	  voor	  mij.	  Wel	  
voor	  Yoeri	  en	  Jasper,	  vaak	  vroeg	  eten	  zodat	  ze	  op	  tijd	  
bij	  de	  training	  van	  Henk	  Oversteegen	  kunnen	  zijn.	  
	  
Vrijdag	  
Deze	  competitie	  spelen	  we	  alles	  gelukkig	  op	  de	  vrij-‐
dagavond.	  Helaas	  zit	  een	  kampioenschap	  er	  niet	  meer	  
in,	  mede	  door	  mijn	  falen	  bij	  een	  andere	  club	  in	  Hui-‐
zen.	  Het	  blijft	  toch	  altijd	  lastig	  voor	  mij	  om	  tegen	  (oud)	  
clubgenoten	  te	  moeten	  spelen.	  (ik	  vind	  het	  ook	  echt	  
niet	  leuk)	  Dit	  seizoen	  trouwens	  mag	  ik	  voor	  het	  eerst	  
met	  Robert	  Bunschoten	  en	  Jurriaan	  Dekker	  in	  een	  
team	  en	  ik	  moet	  zeggen	  dat	  dit	  niet	  tegenvalt	  J.	  He-‐
laas	  heeft	  onze	  andere	  teamgenoot	  wat	  lichamelijke	  
ongemakken	  waardoor	  er	  door	  mij	  toch	  weer	  meer	  
gespeeld	  moet	  worden	  als	  vooraf	  afgesproken	  is.	  
Ed(win	  v	  Dijk)	  beterschap	  man,	  volgend	  jaar	  hebben	  
we	  je	  echt	  weer	  nodig.	  
	  
Zaterdag	  
Zaterdags	  mag	  ik	  een	  jeugdteam	  coachen.	  Samen	  met	  
Guus	  Weinberg	  trouwens,	  die	  het	  een	  paar	  keer	  prima	  
(lees:	  beter)	  heeft	  waargenomen	  ivm	  mijn	  stand-‐by	  
diensten	  van	  het	  werk.	  	  
	  

	  
	  
	  
Timo	  Weinberg,	  Fabio	  Lemsom	  en	  Jasper	  Tax	  zijn	  de	  
(on)gelukkigen	  die	  met	  mij	  als	  coach	  door	  	  de	  afdeling	  
Midden	  moeten	  reizen	  om	  nu	  eindelijk	  eens	  uit	  de	  3e	  
klasse	  te	  komen.	  Dit	  seizoen	  is	  wel	  de	  beste	  tot	  nu	  
toe,	  helaas	  door	  wat	  wisselend	  spel	  en	  bijbehorende	  
resultaten	  is	  het	  dit	  seizoen	  (net)	  niet	  gelukt.	  TTVN	  is	  
in	  de	  poule	  ook	  eigenlijk	  een	  maatje	  te	  groot	  en	  wordt	  
terecht	  kampioen.	  Ik	  merk	  wel	  dat	  het	  coachen	  van	  je	  
eigen	  zoon	  niet	  altijd	  makkelijk	  is,	  zowel	  Guus	  als	  ik	  
hebben	  daar	  ervaring	  mee.	  Hierbij	  een	  oproep:	  Mocht	  
iemand	  die	  2	  eens	  flink	  aan	  het	  werk	  willen	  zetten	  op	  
een	  zaterdagmiddag	  tijdens	  een	  competitiewedstrijd,	  
meldt	  je	  maar	  aan!	  
	  
Zondag	  
Zondags	  ga	  ik	  een	  paar	  keer	  per	  jaar	  met	  de	  jeugd	  een	  
toernooi	  bezoeken.	  Meestal	  de	  B/C-‐toernooien	  in	  
Hoorn	  en/of	  Nijmegen	  en	  soms	  nog	  een	  andere.	  De	  
laatste	  die	  ik	  bezocht	  heb	  is	  die	  van	  Hoorn	  en	  dat	  was	  
zelfs	  zo	  gezellig	  dat	  ik	  er	  zaterdag	  en	  zondag	  ben	  ge-‐
weest	  (bedankt	  Jasper	  ;-‐)).	  
	  
Tot	  zover	  mijn	  ‘tafeltennisweek	  van...’	  	  Ik	  schuif	  	  ‘De	  
tafeltennisweek	  van…’	  door	  naar	  Ruben	  Tempelaars	  
	  
	  
	  

	  
 
 
 

Jeugdcommissie 
	  	  
Jeugdkompetitie 
	  	  
Het	  seizoen	  is	  al	  weer	  afgelopen	  en	  deze	  keer	  moch-‐
ten	  we	  weer	  een	  team	  feliciteren	  met	  het	  behalen	  van	  
het	  kampioenschap:	  ons	  1e	  team	  in	  de	  1e	  klasse.	  
Deze	  competitie	  waren	  zij	  niet	  toegelaten	  in	  de	  lande-‐
lijke	  competitie	  vanwege	  hun	  prestatie,	  waardoor	  zij	  
een	  te	  lage	  raiting	  hadden.	  
Maar	  zij	  hebben	  nu	  toch	  wel	  weer	  laten	  zien	  waar	  zij	  
horen	  te	  spelen.  
(vervolg	  op	  blz:	  18)	  
	  
	  



18 
 

	  
(vervolg	  van	  blz:	  17)	  
Dus	  bij	  deze	  nog	  een	  keer	  gefeliciteerd	  met	  het	  kam-‐
pioenschap,	  ook	  natuurlijk	  de	  coach	  Henk	  Overstee-‐
gen,	  welke	  al	  heel	  wat	  jaartjes	  wekelijks	  met	  jullie	  op	  
stap	  gaat	  overal	  in	  den	  lande.	  
	  
Verder	  zijn	  er	  geen	  kampioenen,	  maar	  wel	  nog	  2	  keer	  
een	  2e	  plaats	  wat	  natuurlijk	  ook	  heel	  verdienstelijk	  is.	  
Toch	  zien	  we	  best	  vooruitgang	  in	  de	  spelkwaliteiten	  
van	  onze	  jeugd.	  Dat	  houdt	  dus	  in	  dat	  de	  trainingen	  
toch	  wel	  heel	  belangrijk	  zijn.	  
	  
Het	  is	  jammer	  dat	  het	  2e	  team	  helemaal	  uit	  elkaar	  is	  
gevallen,	  dit	  is	  vanwege	  studie	  en	  werk	  begrijp	  ik	  er	  
uit,	  maar	  waardoor	  het	  ook	  komt,	  het	  is	  gewoon	  jam-‐
mer.	  Alleen	  Kristel	  blijft	  nog,	  zij	  wil	  nog	  wel	  sommige	  
wedstrijden	  spelen,	  maar	  zij	  verhuist	  wel	  naar	  een	  
ander	  team.	  Louise	  is	  druk	  met	  haar	  studie	  begrijp	  ik	  
en	  Pardis	  moet	  werken,	  dat	  is	  natuurlijk	  mogelijk,	  
maar	  daarom	  is	  het	  wel	  jammer.	  
	  
Dan	  heb	  ik	  nog	  iets	  wat	  alle	  jeugdspelers	  aan	  gaat:	  we	  
hadden	  zaterdagmiddag	  na	  de	  laatste	  competitie	  ron-‐
de	  nog	  even	  op	  een	  gezellig	  onderonsje	  gerekend	  met	  
alle	  jeugd,	  maar	  er	  bleek	  weinig	  jeugd	  aanwezig.	  
Jammer	  was	  dat.	  Jongelui,	  probeer	  volgend	  seizoen	  
ook	  na	  afloop	  nog	  even	  een	  uurtje	  vrij	  te	  maken,	  dat	  
maakt	  het	  gezelliger.	  En	  het	  is	  voor	  allemaal,	  ook	  voor	  
ouders	  en	  of	  verzorgers,	  dus	  kom	  volgende	  keer	  alle-‐
maal.	  
	  
Dan	  nu	  de	  verrichtingen	  van	  het	  afgelopen	  seizoen.	  
	  
Huizen	  1:	  zoals	  gezegd	  werden	  zij	  kampioen	  en	  met	  
ruime	  cijfers.	  Met	  een	  voorsprong	  van	  minimaal	  13	  
punten,	  omdat	  ik	  niet	  de	  laatste	  uitslagen	  compleet	  
binnen	  heb	  kan	  ik	  het	  niet	  precies	  zeggen.	  Maar	  het	  is	  
in	  ieder	  geval	  ruim.	  Maxim	  vd	  Kaaij	  kwam	  hier	  zoals	  
ook	  wel	  een	  beetje	  verwacht	  als	  hoogste	  met	  zijn	  per-‐
centage,	  hij	  haalde	  90%.	  Maar	  het	  scheelde	  maar	  heel	  
weinig	  met	  Mak	  Temmet,	  want	  die	  kwam	  tot	  88%,	  
Toon	  Verkerk	  bleef	  steken	  op	  62%	  en	  Yoeri	  Tax	  haalde	  
42%.	  Al	  met	  al	  dacht	  ik	  een	  heel	  goed	  resultaat	  en	  dat	  
allemaal	  onder	  de	  bezielende	  leiding	  van	  Henk	  Over-‐
steegen.	  Jongens,	  dus	  volgend	  seizoen	  weer	  landelijk,	  
dat	  is	  waar	  jullie	  ook	  horen.	  
	  
Team	  2:	  Zij	  hebben	  een	  beetje	  een	  rommelig	  seizoen	  
gehad,	  omdat	  zij	  steeds	  met	  een	  invaller	  moesten	  
spelen	  en	  zelfs	  een	  paar	  keer	  met	  z’n	  tweetjes.	  Dat	  is	  
niet	  leuk.	  Ik	  denk	  dat	  als	  er	  elke	  week	  met	  een	  vast	  
team	  wordt	  gespeeld	  de	  resultaten	  beter	  zouden	  zijn.	  
Dan	  had	  er	  volgens	  mij	  ook	  wel	  een	  hogere	  plaats	  
ingezeten	  denk	  ik.	  Ze	  zijn	  nu	  geëindigd	  op	  de	  4e	  plaats	  
wat	  onder	  deze	  omstandigheden	  niet	  eens	  zo	  slecht	  is.	  	  

	  
Hun	  jarenlange	  coach	  Harry	  Kempers	  is	  helemaal	  ont-‐
daan	  van	  hun	  mindere	  prestaties,	  maar	  hij	  begrijpt	  het	  
wel.	  Het	  is	  voor	  een	  coach	  ook	  leuker	  als	  je	  elke	  week	  
met	  je	  volledige	  team	  op	  stap	  kunt	  gaan,	  maar	  het	  
mocht	  deze	  keer	  niet	  zo	  zijn.	  Jammer	  dus.	  Kristel	  Koe-‐
lewijn	  eindigde	  hier	  als	  hoogste	  met	  63%,	  vlak	  daar-‐
onder	  kwam	  Louise	  Kos	  met	  57%,en	  van	  Pardis	  Faqiri	  
geef	  ik	  het	  maar	  niet	  door,	  want	  hij	  heeft	  maar	  1	  keer	  
meegespeeld.	  
	  
Team	  3:	  ook	  zij	  hebben	  een	  sterk	  seizoen	  gespeeld	  zij	  
zijn	  geëindigd	  op	  de	  2e	  plaats.	  Een	  heel	  goed	  resul-‐
taat.	  Er	  was	  1	  team	  wat	  echt	  overal	  bovenuit	  stak	  en	  
die	  een	  paar	  wedstrijden	  met	  10	  –	  0	  wist	  te	  winnen.	  
Niet	  van	  ons,	  dat	  was	  2	  keer	  7	  –	  3,	  dus	  dat	  valt	  wel	  
mee.	  Maar	  volgende	  keer	  beter,	  alhoewel…	  als	  ik	  het	  
krijg	  zal	  het	  wel	  wat	  moeilijker	  worden,	  want	  ik	  heb	  nl	  
2e	  klasse	  aangevraagd	  voor	  jullie…	  	  	  	  	  	  	  	  In	  dit	  team	  was	  
Timo	  Weinberg	  met	  67%	  de	  hoogst	  scorende,	  met	  
daarachter	  Fabio	  Lemsom	  met	  56%	  en	  Jasper	  Tax	  
bleef	  steken	  op53%.	  Dat	  verschil	  is	  onderling	  dus	  niet	  
zo	  groot,	  ook	  deze	  keer	  waren	  hier	  de	  coaches	  weer	  
Henk	  Tax	  en	  Guus	  Weinberg. 
	  
Huizen	  4:	  ook	  zij	  eindigden	  op	  de	  2e	  plaats	  met	  4	  
puntjes	  verschil	  met	  de	  kampioen	  in	  deze	  poule.	  Dat	  is	  
toch	  ook	  een	  keurig	  resultaat,	  daar	  dit	  team	  de	  laatste	  
paar	  weken	  te	  kampen	  had	  met	  blessures.	  Kees	  Ar-‐
wert	  heeft	  de	  ziekte	  van	  vijfer	  (ik	  weet	  niet	  of	  ik	  het	  
goed	  heb	  geschreven	  maar	  ik	  heb	  niet	  zoveel	  verstand	  
van	  ziektes.	  	  Noot	  van	  de	  redactie:	  ziekte	  van	  Pfeiffer),	  
hopelijk	  is	  hij	  het	  komend	  seizoen	  weer	  een	  beetje	  
opgeknapt.	  En	  Joey	  Maphar	  had	  een	  hersenschudding,	  
waardoor	  hij	  ook	  een	  paar	  weken	  was	  uitgeschakeld.	  
In	  dit	  team,	  wat	  het	  voorrecht	  had	  dat	  zij	  2	  coaches	  
hadden	  nl	  Marcel	  Molenaar	  enEdwin	  v	  Dijk,	  kwam	  als	  
hoogste	  deze	  keer	  weer	  Andreas	  Lauffer	  met	  96%,	  
met	  als	  2e	  Liquenda	  Molenaar	  met	  57%	  en	  respectie-‐
velijk	  35%	  en	  36%	  kwamen	  Joey	  en	  Kees.	  Keurig	  ge-‐
daan	  jongens	  (en	  meisje)	  maar	  ook	  voor	  jullie	  heb	  ik	  
een	  hogere	  klasse	  aangevraagd.	  Dus	  als	  jullie	  die	  krij-‐
gen	  wordt	  het	  nog	  harder	  trainen.	  
	  
Team	  5:	  zij	  speelden	  een	  aparte	  competitie,	  omdat	  
daar	  meer	  clubs	  in	  1	  poule	  zaten.	  Daarom	  speelden	  zij	  
een	  competitie	  in	  2	  delen.	  De	  1e	  helft	  speelden	  zij	  7	  
wedstrijden	  voor	  de	  eerste	  (vervolg	  op	  blz:	  18)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  18)	  
4	  plaatsen	  en	  de	  plaatsen	  5	  t/m	  8,	  om	  daarna	  de	  zo-‐
genaamde	  play-‐offs	  te	  spleen.	  De	  bovenste	  4	  tegen	  
elkaar	  en	  de	  onderst	  4	  tegen	  elkaar.	  De	  eerste	  helft	  
werden	  zij	  5e,	  dus	  kwamen	  zij	  daarna	  in	  de	  onderste	  
helft	  voor	  de	  plaatsen	  5t/m8.	  Daarvoor	  moesten	  er	  
nog	  3	  wedstrijden	  worden	  gespeeld	  en	  hierbij	  won	  
Huizen	  2	  keer	  en	  speelden	  zij	  1	  keer	  gelijk,	  waardoor	  
zij	  dus	  5e	  werden	  in	  de	  einduitslag.	  Thijmen	  van	  Dijk	  
kwam	  hier	  in	  totaal	  op79%,	  Bart	  Swinkels	  haalde	  68%	  
en	  Ricardo	  Romijn	  bleef	  steken	  op31%.	  Ik	  ben	  bang	  
dat	  ik	  gezien	  de	  raiting	  en	  de	  stand	  hier	  geen	  hogere	  
klasse	  voor	  krijg,	  maarja	  dan	  volgend	  seizoen	  maar	  
kampioen	  in	  de	  5e	  klasse.	  Dit	  team	  stond	  onder	  lei-‐
ding	  van	  Caroline	  Ohm	  en	  Ronald	  van	  Dijk.	  
	  
Dan	  hebben	  we	  nog	  ons	  6e	  team:	  zij	  zijn	  geëindigd	  op	  
de	  1	  na	  laatste	  plaats.	  Ook	  hier	  gaat	  het	  steeds	  een	  
beetje	  beter.	  Hier	  bestaat	  het	  team	  ook	  uit	  4	  spelers	  
en	  dat	  is	  nodig,	  want	  hier	  kan	  iedereen	  niet	  elke	  za-‐
terdag.	  Maar	  zij	  spelen	  ook	  nog	  niet	  zolang,	  dus	  dan	  
kan	  je	  ook	  nog	  geen	  1e	  klasse	  spelen,	  maar	  wie	  weet	  
komt	  dat	  nog.	  Met	  dit	  team	  ben	  ik	  zelf	  opstap	  geweest	  
en	  het	  is	  een	  heel	  gezellig	  team.	  Ze	  mopperen	  nooit,	  
ook	  al	  wordt	  er	  verloren	  en	  dat	  is	  best	  een	  aantal	  ke-‐
ren	  gebeurd	  hoor.	  En	  dat	  is	  goed	  wat	  ook	  verliezen	  
hoort	  bij	  een	  spelletje.	  Hier	  was	  Luca	  Wagemaker	  de	  
hoogste	  met	  een	  score	  van	  58%,	  Tessa	  Mei	  kwam	  hier	  
op	  40%,	  Tim	  Werson	  haalde	  21%	  en	  Daniël	  Smits	  ein-‐
digde	  op	  17%.	  Jongens	  (en	  meisje)	  flink	  trainen	  dan	  
komt	  alles	  goed.	  
	  
De	  nieuwe	  competitie	  gaat	  weer	  van	  start	  op	  1	  Febru-‐
ari	  2014,	  dus	  dat	  duurt	  nog	  even.	  
	  
Ik	  hoop	  dat	  ik	  nog	  een	  startersteam	  op	  de	  been	  kan	  
brengen,	  maar	  tot	  op	  heden	  lukt	  dat	  nog	  niet.	  Maar	  
misschien	  als	  jullie	  de	  Voltreffer	  krijgen	  is	  het	  al	  wel	  
gelukt,	  het	  is	  eigenlijk	  al	  wel	  te	  laat	  voor	  de	  inschrij-‐
ving	  maar	  dat	  lukt	  dan	  nog	  wel	  hoor.	  
	  
Dan	  volgt	  nu	  de	  nieuwe	  team	  indeling	  met	  de	  aange-‐
vraagde	  klasse	  	  
	  
	  
Team	  1	  Landelijk	  C	   	   Team	  2	  2e	  klasse	  
Maxim	  van	  der	  Kaaij	   	   Timo	  Weinberg	  
Toon	  Verkerk	   	   	   Jasper	  Tax	  
Yoeri	  Tax	   	   	   Fabio	  Lemsom	  
Mak	  Temmet	   	   	   Kristel	  Koelewijn	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Team	  3	  4e	  klasse	   	   Team	  4	  5e	  klasse	  
Kees	  Arwert	   	   	   Thijmen	  van	  Dijk	  	  	  	  
Joey	  Maphar	   	   	   Bart	  Swinkels	  
Liquenda	  Molenaar	   	   Ricardo	  Romijn	  
Andreas	  Lauffer	  	  
	  
Team	  5	  6e	  klasse	  
Tim	  Werson	  
Tessa	  Mei	  
Luca	  Wagenmaker	  
Daniël	  Smits	  
	  
Dit	  zijn	  de	  teams,	  dan	  wens	  ik	  jullie	  een	  heel	  goede	  
kerst	  en	  een	  fijne	  jaarwisseling.	  Denken	  jullie	  wel	  om	  
je	  handen	  met	  vuurwerk,	  want	  je	  handen	  en	  ook	  je	  
ogen	  heb	  je	  heel	  hard	  nodig	  
	  
Namens	  de	  Techn.Comm.	  Jeugd,	  
Peter	  vd	  Broek	  	  	  	  
  

Huizen 1 kampioen 
	  	  
Ja,	  het	  is	  weer	  eens	  zo	  ver.	  Huizen	  1	  is	  kampioen.	  Af-‐
gelopen	  zaterdag	  werden	  ze	  in	  Houten	  kampioen.	  We	  
hadden	  nog	  drie	  punten	  nodig	  voor	  de	  wedstrijd	  te-‐
gen	  HTTC.	  In	  de	  auto	  werd	  er	  nog	  gebekvecht	  (of	  is	  
het	  bekgevochten?)	  wie	  die	  derde	  wedstrijd	  zou	  spe-‐
len.	  Yoeri	  kwam	  met	  de	  ideale	  oplossing:	  Hij	  zou	  zijn	  
enkel	  (wedstrijd)	  	  verliezen	  en	  dan	  zou	  het	  dubbel	  het	  
kampioenschap	  opleveren	  en	  dat	  deden	  ze	  met	  z’n	  
tweeën.	  Aldus	  geschiedde.	  	  
	  
HTTC	  had	  een	  invaller,	  dus	  er	  werd	  gedacht	  dat	  dat	  
kat	  in	  het	  bakkie	  was,	  maar	  dat	  pakte	  anders	  uit.	  De	  
invaller	  had	  een	  formidabele	  backhand	  en	  ondanks	  de	  
waarschuwingen	  van	  mij	  werden	  daar	  erg	  veel	  ballen	  
op	  gespeeld.	  Zowel	  Toon	  als	  Yoeri	  verloren	  (Yoeri	  had	  
het	  dus	  afgesproken!)	  
	  
Bij	  de	  stand	  5-‐4	  moest	  Maxim	  de	  laatste	  partij	  tegen	  
de	  invaller	  spelen.	  Ook	  hij	  kreeg	  het	  advies	  om	  op	  de	  
forehand	  te	  spelen.	  Maxim	  vind	  het	  leuk	  om	  zijn	  
backhandspin	  te	  spelen	  en	  die	  komt	  juist	  meestal	  dia-‐
gonaal.	  Ook	  Maxim	  moest	  een	  game	  afstaan	  en	  in	  de	  
vierde	  game	  gaf	  ik	  nogmaals	  het	  advies	  om	  de	  back-‐
hand	  te	  ontzien.	  Maxim	  glimlachte	  een	  beetje	  en	  ik	  
had	  een	  vermoeden	  dat	  hij	  juist	  wilde	  bewijzen	  dat	  ik	  
verkeerde	  adviezen	  gaf.	  En	  ja	  hoor,	  het	  laatste	  punt	  
werd	  een	  formidabele	  backhandtopspin,	  scoorde	  	  
(vervolg	  op	  blz:	  20)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  19)	  
Maxim	  de	  laatste	  punt.	  Met	  een	  glimlachje	  kwam	  hij	  
naar	  me	  toe.	  Zonder	  woorden	  begrepen	  we	  elkaar.	  
Maxim	  moest	  nog	  even	  met	  woorden	  benadrukken	  
wat	  hij	  bedoelde.	  5-‐5	  was	  de	  uitslag.	  
Morgen	  (30-‐11)	  is	  de	  laatste	  wedstrijd.	  We	  moeten	  
tegen	  de	  onderste,	  ik	  mag	  dus	  aannemen	  (toch	  maar	  
even	  afkloppen	  )	  dat	  we	  ongeslagen	  kampioen	  wor-‐
den.	  
	  
En	  dan	  komend	  seizoen	  weer	  landelijk.	  Ik	  hoop	  dat	  
MAXIMaal	  spel	  voor	  v.d.Kaaij	  mogelijk	  is	  en	  dat	  er	  
MAKkelijk	  gespeeld	  gaat	  worden	  door	  Temmet,	  dat	  
Verkerk	  weer	  flink	  de	  TOON	  aangeeft	  en	  dat	  Yoeri	  de	  
boel	  goed	  kan	  TAXeren.	  
	  
Jongens	  gefeliciteerd	  met	  het	  kampioenschap	  en	  be-‐
dankt	  voor	  de	  gezelligheid	  van	  het	  afgelopen	  seizoen.	  
	  	  
Henk	  Oversteegen	  
	  

JRTL Hoorn 2013 zaterdag 19 en  
zondag 20 oktober 2013 

Zaterdag	  19	  oktober	  vroeg	  op	  om	  samen	  met	  Edwin	  
van	  Dijk	  en	  4	  jeugdspelers	  naar	  het	  voormalige	  B/C-‐
toernooi	  te	  Hoorn	  te	  reizen.	  Fabio	  Lemsom,	  Mak	  
Temmet,	  Jasper	  en	  Yoeri	  Tax	  mochten	  hun	  kunsten	  
daar	  gaan	  vertonen.	  
Lekker	  op	  tijd,	  om	  10	  uur,	  begonnen	  de	  poule-‐
wedstrijden	  en	  anders	  dan	  andere	  jaren	  zou	  er	  geen	  
verliezersronde	  zijn.	  Dus	  werd	  je	  geen	  1e	  of	  2e	  in	  de	  
poule	  dan	  kon	  je	  gaan	  douchen.	  
	  
Voor	  Jasper	  en	  Yoeri	  was	  het	  snel	  duidelijk	  dat	  dit	  
voor	  hen	  gold,	  maar	  zoals	  ze	  het	  zelf	  zeiden	  na	  afloop,	  
ze	  hadden	  niet	  meegedaan,	  	  er	  stond	  namelijk“Yoeri	  
en	  Jasper	  Taks”	  	  	  ingevuld	  en	  dat	  waren	  zij	  niet.	  Dus…	  
Fabio	  deed	  het	  gelukkig	  wat	  beter,	  op	  onderling	  resul-‐
taat	  werd	  hij	  2e	  in	  zijn	  poule.	  Hierdoor	  mocht	  hij	  een	  
ronde	  verder,	  maar	  helaas	  was	  zijn	  tegenspeler	  hier	  
een	  stukje	  beter	  en	  ook	  Fabio	  kon	  zich	  gaan	  omkle-‐
den.	  
	  
Mak	  werd	  dik	  1e	  in	  zijn	  poule	  en	  had	  een	  bye	  voor	  de	  
1e	  ronde	  in	  het	  hoofdtoernooi.	  In	  de	  2e	  ronde	  verloor	  
hij	  nipt	  van	  Floris	  Bos	  na	  knap	  terug	  komen	  van	  een	  2-‐
0	  achterstand.	  Deze	  Floris	  Bos	  bleek	  na	  afloop	  trou-‐
wens	  2e	  te	  zijn	  geworden,	  hij	  verloor	  de	  finale	  	  van	  
Willem	  Bakers	  van	  VTV.	  
	  
Zondag	  met	  Kristel	  Koelewijn	  die	  kant	  op.	  Het	  was	  de	  
bedoeling	  dat	  Edwin	  haar	  alleen	  zou	  begeleiden	  maar	  
omdat	  Jasper	  zijn	  portemonnee	  was	  vergeten	  en	  deze	  
na	  gebeld	  te	  hebben	  met	  de	  kantine	  	  
	  

	  
	  
en	  wedstrijdleiding	  in	  Hoorn	  gelukkig	  was	  gevonden,	  
zijn	  Jasper,	  Yoeri	  en	  ik	  gezellig	  mee	  geweest.	  Voor	  
Kristel	  was	  dit	  misschien	  iets	  te	  veel	  van	  het	  goede,	  
daar	  zij	  helaas	  niks	  heeft	  kunnen	  winnen.	  “Lekker”	  
vroeg	  klaar	  dus	  en	  tijd	  om	  via	  de	  M(cDonalds)	  naar	  
huis	  te	  gaan..	  
Namens	  de	  TCJ,	  
Henk	  Tax	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Open Weekend 2013 
	  
Op	  vrijdag	  19	  oktober	  en	  zaterdag	  20	  oktober	  jl.	  werd	  
het	  Open	  Weekend	  2013	  voor	  de	  jeugd	  gehouden,	  
met	  als	  motto:	  “maak	  kennis	  met	  de	  tafeltennissport”.	  
Het	  is	  bekend	  dat	  ook	  onze	  vereniging	  diverse	  acties	  
onderneemt	  om	  jongeren	  te	  stimuleren	  te	  gaan	  spor-‐
ten	  en	  in	  het	  bijzonder	  om	  tafeltennis	  te	  gaan	  spelen.	  
Met	  een	  dergelijk	  Open	  Weekend	  met	  een	  vrienden-‐
toernooi	  en	  een	  clinic	  proberen	  we	  de	  jeugd	  te	  en-‐
thousiasmeren	  voor	  deze	  prachtige	  sport.	  

	  
(Foto:	  Cees	  Lam)	  
	  
Alle	  jeugd	  (t/m	  17jaar)	  kon	  zich	  voor	  de	  zaterdag	  op-‐
geven	  en	  uiteraard	  was	  iedereen	  welkom.	  Het	  maakte	  
niet	  uit	  of	  je	  al	  (een	  beetje)	  kon	  spelen	  of	  nog	  nooit	  
een	  batje	  had	  aangeraakt.	  De	  jeugd	  kon	  meedoen	  met	  
een	  vriendentoernooi,	  er	  waren	  wat	  leuke	  (vreemde)	  
tafels	  opgezet	  en	  ook	  bij	  de	  Boni	  was	  een	  tafel	  neer-‐
gezet	  waar	  men	  kon	  spelen	  tegen	  de	  robot.	  	  
	  
Als	  klap	  op	  de	  vuurpijl	  was	  er	  ook	  nog	  een	  clinic,	  ge-‐
sponsord	  door	  ING	  Goede	  Doelenfonds	  voor	  mede-‐
werkers,	  gegeven	  door	  Gijs	  Molenaar	  en	  Patrick	  Vis-‐
ser.	  
	  
Iets	  later	  dan	  gepland	  kon	  er	  gestart	  worden	  met	  het	  
vriendentoernooi.	  Er	  waren	  inmiddels	  19	  kinderen	  
binnen,	  inclusief	  een	  paar	  “nieuwkomers”.	  
De	  teams	  werden	  samengesteld,	  waarbij	  er	  gerou-‐
leerd	  (vervolg	  op	  blz:	  21)	  
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(vervolg	  van	  blz:	  20)	  
werd	  tussen	  het	  spelen	  van	  een	  wedstrijd	  (best	  of	  3)	  
en	  het	  spelen	  op	  één	  van	  de	  drie	  vreemde	  tafels.	  Bij	  
deze	  laatste	  drie	  moest	  er	  geteld	  worden	  hoeveel	  keer	  
men	  kon	  overspelen.	  Zodra	  er	  door	  iemand	  een	  fout	  
werd	  gemaakt,	  moest	  er	  overnieuw	  worden	  geteld.	  	  
	  

 
(Foto:	  Cees	  Lam)	  
	  
Teams	  die	  even	  vrij	  waren	  konden	  bij	  de	  Boni	  tegen	  de	  
robot	  spelen,	  onder	  de	  professionele	  begeleiding	  van	  
Ruben	  en	  Sander	  Lam.	  	  
	  
Na	  het	  toernooi	  werden	  van	  alle	  activiteiten	  de	  pun-‐
ten	  bij	  elkaar	  opgeteld	  en	  kwamen	  twee	  teams	  als	  
uiteindelijke	  winnaars	  uit	  de	  bus.	  	  
	  
Winnaar	  werd	  team	  5	  met	  Samuel	  en	  Marco,	  de	  
tweede	  prijs	  ging	  naar	  team	  4	  met	  Luca	  en	  Niels.	  Bei-‐
de	  teams	  werden	  gefeliciteerd	  en	  konden	  van	  Cees	  
Lam	  een	  mooie	  beker	  in	  ontvangst	  nemen.	  
 
Na	  het	  toernooi	  was	  het	  tijd	  voor	  de	  clinic	  met	  Gijs	  
Molenaar	  en	  Patrick	  Visser. 
Gijs	  en	  Patrick	  lieten	  zien	  wat	  je	  allemaal	  met	  een	  
balletje	  kan	  doen.	  Zo	  gaven	  ze	  een	  demonstratie	  van	  	  

(Foto:	  Cees	  Lam)	  
	  

	  
een	  backspinbal,	  een	  topspinbal,	  van	  een	  zijspinbal	  en	  
nog	  veel	  meer.	  
Ze	  gaven	  enige	  voorbeelden	  van	  een	  goede	  balwisse-‐
ling	  met	  goed	  voetenwerk.	  
De	  jeugd	  zat	  met	  open	  mond	  te	  kijken	  naar	  deze	  ge-‐
weldige	  demonstratie.	  
	  
Tot	  slot	  was	  er	  nog	  gelegenheid	  om	  te	  spelen	  op	  de	  
inmiddels	  bekende	  “snoeptafels”. 
	  

	  
(Foto:	  Cees	  Lam)	  
	  
Patrick	  en	  Gijs	  in	  actie	  tijdens	  de	  “snoeptafels”.	  
	  

	  
(Foto:	  Cees	  Lam)	  
 
Het	  was	  al	  met	  al	  een	  zeer	  geslaagde	  middag	  en	  zeker	  
voor	  herhaling	  vatbaar.	  
Wij	  danken	  iedereen	  die	  dit	  leuke	  toernooi	  heeft	  mo-‐
gelijk	  gemaakt	  en	  onze	  speciale	  dank	  gaat	  uit	  naar	  de	  
ING	  Goede	  Doelenfonds	  voor	  medewerkers.	  
	  
Technische	  Commissie	  Jeugd	  (TCJ)	  
TTV	  Huizen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



b.v.

Schaepmanlaan 2 - 1272 GJ Huizen
Telefoon: 035 - 5268399
Telefax: 035 - 5259915
Autotel.: 06 - 51425396

Internet: www.heijnen-schilderwerken.nl
E-mail: info@heijnen-schilderwerken.nl

Lindenlaan 105A
1271 AZ Huizen
035-5242297

SCHOONHEIDSSALON
* div. gezichtsbehandelingen

* benen harsen

* pedicure

* manicure

* zonnebank

U vindt bij ons het hele assortiment tafeltennisspullen 
gekoppeld aan het beste advies. 

Tevens hebben we een flinke keuze in dartspullen 
alles tegen redelijke tot scherpe prijzen.

Amsterdamsestraatweg 102
3513 AK  Utrecht
Tel.  030 - 23 28 686
Fax. 030 - 24 59 355
info@tafeltenniswinkel.nl

Openingstijden:
maandag 13:00 - 18:00 uur
dinsdag t/m vrijdag  12:30 - 18:00 uur
donderdagavond 18:00 - 21:00 uur
zaterdag 10:00 - 17:00 uur

W W W . V R E E S W I J K E N K O E B R U G G E . N L
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Het$was$nu$Geert$Molenaar.

Wie$is$deze$vrijwilliger?

U$kunt$uw$antwoord$naar$de$redacteur$sturen$op
voltreffer@ttvhuizen.nl

In$de$volgende$Voltreffer$komt$de$uitslag$te$staan.
Onder$de$goede$inzenders$wordt$een$beloning$verloot.

Helaas$is$de$vorige$foto$niet$geraden.
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Voorronde NJM zondag 6 oktober 2013 / 
Afdelingsfinale zondag 3 november 

	  
De	  voorronde	  van	  de	  NJM	  was	  op	  zondag	  6	  oktober	  
2013	  in	  Hilversum.	  Yoeri	  Tax	  en	  Mak	  Temmet	  	  hebben	  
hier	  aan	  meegedaan.	  Yoeri	  was	  derde	  geplaatst	  en	  is	  
helaas	  geen	  eerste	  of	  tweede	  geworden	  waardoor	  hij	  
niet	  verder	  mocht	  naar	  de	  afdelingsfinale.	  Mak	  stond	  
tweede	  geplaatst,	  maar	  Mak	  was	  zijn	  schoenen	  verge-‐
ten	  die	  dag…	  Mede	  hierdoor	  werd	  hij	  slechts	  3e	  in	  de	  
poule	  en	  miste	  ook	  hij	  eigenlijk	  de	  afdelingsfinale.	  
Omdat	  iemand	  had	  afgezegd,	  mocht	  Mak	  als	  eerste	  
reserve	  toch	  meedoen	  aan	  de	  afdelingsfinale,	  nu	  
trouwens	  mèt	  zijn	  sportschoenen	  aan.	  De	  eerste	  4	  in	  
de	  poule	  plaatsten	  zich	  voor	  
de	  landelijke	  kwartfinale	  op	  zaterdag	  7	  december	  in	  Al
mere	  en	  omdat	  Mak	  als	  8e	  geplaatst	  was	  en	  keurig	  3e	  
werd,	  mag	  Mak	  door	  dit	  resultaat	  hier	  naar	  toe.	  
Namens	  de	  TCJ,	  
Henk	  Tax	  

 
Gooimeercup 2013  

(TTV Almeerspin – TTV Huizen) 
	  
Op	  zaterdag	  21	  december	  2013	  wordt	  de	  derde	  
Gooimeercup	  gespeeld	  tussen	  de	  clubs	  Almeerspin	  en	  
Huizen.	  Een	  leuke	  middag	  waar	  de	  sportieve	  krachten	  
worden	  gemeten	  tussen	  TTV	  Almeerspin	  en	  TTV	  Hui-‐
zen.	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Deze	  keer	  
komen	  we	  met	  
vijf	  teams	  aan	  
de	  start	  en	  
wel,een	  lande-‐
lijk	  C	  team,	  
Maxim,	  Yoeri,	  
Toon	  en	  Mak,	  
een	  tweede	  
klasse	  team,	  
Kristel,	  Timo,	  Jasper	  en	  Fabio,een	  vijfde	  klasse	  team,	  
Andreas,	  Kees,	  Joey	  en	  Liquenda,	  een	  vijfde	  klasse	  
team,	  Thijmen,	  Bart	  en	  Ricardo,een	  zesde	  klasse	  team,	  
Tim,	  Daniel,	  Luca	  en	  Tessa.	  
	  
We	  hopen	  op	  een	  goede	  tegenstand	  van	  Almeerspin,	  
zodat	  het	  een	  leuke	  middag	  wordt.	  
	  
We	  beginnen	  om	  12.00	  uur	  en	  de	  verwachting	  is	  dat	  
we	  om	  ongeveer	  16.00	  uur	  de	  prijs-‐uitreiking	  hebben.	  
	  
Tot	  zaterdag	  21	  december	  2013.	  
	  
Cees	  Lam	  
TCJ.	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

De	  redactie	  van	  De	  Voltreffer	  bedankt	  iedereen	  voor	  
het	  tot	  stand	  komen	  van	  De	  Voltreffer.	  

En	  wenst	  iedereen	  gezond	  en	  sportief	  2014.	  
	  

Maarten	  en	  Petra	  
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